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STJÓRNSÝSLA Hvalur hf. fór aldrei 
að hertum reglum um hvalskurð frá 
árinu 2009. Kristján Þór Júlíusson 
sjávarútvegsráðherra slakaði á kröf-
unum sem hið opinbera setur um 
hvalskurð nú sumarbyrjun.

Árið 2009 tók í gildi reglugerð um 
vinnslu og heilbrigðiseftirlit með 
hvalaafurðum. Í henni var kveðið 
á um að hvalskurður skuli hefjast 
um leið og hvalur er kominn á land 
og að skurðarflöturinn skuli vera 
innandyra. Það ákvæði kom þó ekki 

til áhrifa fyrr en ári seinna, árið 2010. 
„Það er rétt að það hefur aldrei 

verið yfirbyggður skurðarflötur hjá 
Hval hf. eins og reglugerðin sagði til 
um,“ segir Freydís Dana Sigurðardótt-
ir, fagsviðstjóri eftirlits búfjárafurða 
hjá Matvælastofnun, sem hefur eftir-
lit með starfsemi hvalveiðifyrirtækja 
Þessu ákvæði var því aldrei fylgt við 
skurð á stórhvelum. Hvalur hf. virti 
þannig ákvæðið að vettugi án þess að 
Matvælastofnun stöðvi framleiðsluna 
eða krefji fyrirtækið um að gera eitt-

hvað til að framfylgja reglugerðinni.
„Þessu ákvæði var breytt með 

reglugerð og ekki er lengur gerð 
krafa um yfirbyggðan skurðarflöt, 
heldur þarf viðeigandi varnir til að 
koma í veg fyrir mengun afurða skv. 
áhættumati sem rekstraraðili gerir,“ 
segir Viktor Pálsson, lögfræðingur 
Matvælastofnunar.

Starfsleyfi Hvals hf., rennur út 15. 
september. Í leyfinu segir að fyrirtæk-
ið skuli uppfylla allar þær kröfur sem 
gerðar eru til starfseminnar í lögum 

og reglugerðum. Í eftirliti MAST hinn 
12. júní síðastliðinn voru gerðar sjö 
athugasemdir sem töldust frávik frá 
starfsleyfi fyrirtækisins. Í aukaeftirliti 
að tveimur vikum liðnum voru enn 
sex frávik skráð frá starfsleyfi. Frétta-
blaðið hefur ekki vitneskju um að 
gerð hafi verið önnur úttekt eftir það.

Hvalur hf. hefur leyfi til að veiða 
rúmlega 160 langreyðar á þessari 
vertíð og er jafnframt eina hvalveiði-
stöðin í heiminum í dag sem veiðir 
stórhveli. – sa

Reglum um hvalskurð var aldrei fylgt
Árið 2009 voru settar reglur um að hvalskurður stórhvela yrði að gerast innandyra þar sem um matvæli væri að ræða. Aldrei hefur verið 
farið eftir því segir fagsviðsstjóri hjá Matvælastofnun. Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra slakaði á kröfunum í maí á þessu ári. 

Það er rétt að það 

hefur aldrei verið 

yfirbyggður skurðarflötur 

hjá Hval hf. eins og reglu-

gerðin sagði til um.

Freydís Dana Sigurðardóttir,  
fagsviðstjóri eftirlits búfjárafurða  
hjá Matvælastofnun

 Hlaup í Skaftá hefur náð hámarki og er í rénun. Kúðafljót hefur breitt hressilega úr sér og er brúin yfir fljótið sem lakkrísborði í miðjum vatnselgnum. Sjá síðu 4. MYND/BENEDIKT G. ÓFEIGSSON

KJARAMÁL  Aldrei hefur verið 
gert opinbert hversu margir for-
stjórar ríkisstofnana og ríkisfyrir-
tækja hækkuðu í launum umfram 
almenna hækkun kjararáðs í 
desember 2011. Ákvarðanir ráðs-
ins voru aðeins kynntar hverjum og 
einum bréfleiðis.

„Ég get ekki sagt að ég muni 
hvaða embætti eða hópar það voru. 
Ekki án þess að hafa gögnin fyrir 
framan mig,“ segir Svanhildur Kaa-
ber, þáverandi formaður kjararáðs.

Í lögum er kveðið á um að kjara-
ráð skuli birta úrskurði sína og 
ákvarðanir. Fjármálaráðuneytið 
hefur ekki svarað hvort það telur 
að ráðið hefði uppfyllt lagalega 
skyldu. – jóe / sjá síðu 4

Launahækkanir  
til ríkisforstjóra 
ekki upplýstar 



Veður

Norðan 8-15, en 15-23 um austan-
vert landið, hvassast SA-til. Rigning 
fyrir norðan og talsverð eða mikil 
rigning á A-landi og líkur á vatna-
vöxtum, en bjartviðri suðvestan til. 
Lægir austast í kvöld. SJÁ SÍÐU 14

Veður

Finndu okkur  
á facebook

30 
ÁRA

2018

Lónað yfir lóni

LISTVIÐBURÐIR „Okkur þykir leitt 
að fólk skuli misnota kirkjuna,“ 
segir Narfi Björgvinsson, formaður 
sóknarnefndar í Hrísey, um gjörning 
listamannsins Snorra Ásmunds-
sonar í Hríseyjarkirkju síðastliðinn 
föstudag.

Narfi kveðst hafa fengið símtal á 
mánudaginn í síðustu viku frá konu 
sem sé í hópi listamanna sem dvalist 
hafi í Hrísey og verið að gera fallega 
hluti.

„Við höfum lánað kirkjuna fólki 
sem hefur komið og haft notalega 
tónleika. Ég kveikti ekki á þessu 
nafni, Snorri Ásmundsson, þegar 
ég sagði já,“ segir Narfi.

„Hann fer þarna í messuklæði og 
annað sem hann hafði engin leyfi til 
að gera og eiginlega dettur engum í 
hug að gera. Sennilega er tilgangur-
inn að stuða,“ segir Narfi. Alls ekki 
hafi verið um tónleika að ræða held-
ur eitthvað allt annað sem hann ætli 
ekki að skilgreina. „Jáið var við tón-
leikum en þetta voru engir tónleikar 
og ekkert í ætt við neitt svoleiðis.“

Snorri brá sér í tvo messuskrúða 
úr kirkjunni. Í öðrum þeirra steig 
hann í predikunarstólinn og ræddi 
um sjálfan sig við kirkjugesti sem 
voru um þrjátíu. Listamaðurinn 
gæddi sér á Prins Pólói áður en hann 
fór úr fyrri messuskrúðanum og lék 
á píanó. Gestir sungu að beiðni 
hans Ó, Jesú bróðir besti tvisvar auk 
tveggja fyrstu línanna í Bjart er yfir 
Betlehem. Snorri lék líka á orgelið.

Undir lokin kvaðst Snorri vona 
að allir í kirkjunni færu út úr henni 
sem ljósberar.

„Við getum öll orðið ljósberar. 
Bara að elska, elska. Elskaðu móður 
þína, elskaðu föður þinn, elskaðu 

börnin þín. Bara elska allt saman, 
þá líður okkur svo vel,“ sagði Snorri 
sem vill halda áfram að messa. „Ég 
vona að ég fái að vera með messur 
aftur, víðsvegar, á fleiri stöðum.“

Narfi segir að engir eftirmálar 
verði gagnvart listafólkinu. „Það er 
hægt að teygja það og toga að það 
þurfi að hreinsa þessi klæði. En ég 
ætla ekki að segja að hann hafi eyði-
lagt neitt. Sennilega stendur næst 
okkur að sýna fyrirgefningu.“

Hins vegar segir Narfi að atburð-
urinn breyti umgengninni við Hrís-
eyjarkirkju.

„Þetta verður náttúrlega til þess 
að það er ekki hægt að treysta 
neinum. Ef einhverjir óska eftir 
afnotum þá þarf það að vera undir 
einhverjum öðrum formerkjum 
heldur en við höfum gert; að treysta 
fólki. Það eru þessi skemmdu epli 
sem skemma fyrir öðrum.“ 
gar@frettabladid.is

Gjörningur í kirkjunni 
í Hrísey hryggir íbúana
Listamaðurinn Snorri Ásmundsson fór án leyfis í messuskrúða í Hríseyjarkirkju 
og framdi gjörning. Formaður sóknarnefndarinnar segir að hér eftir verði ekki 
hægt að treysta fólki fyrir kirkjunni. Messuskrúðarnir verði sendir í hreinsun.

Snorri Ásmundsson ræddi meðal annars um ljósbera við gesti sína í Hríseyjar-
kirkju. Messu Snorra var streymt á Facebook og er myndin þaðan.

Ég vona að ég fái að 

vera með messur 

aftur, víðsvegar, á fleiri 

stöðum.

Snorri Ásmunds-
son myndlistar-
maður

 Maður á vélknúnu flygildi sveimaði yfir Jökulsárlóni í drjúga stund í góðviðri á laugardaginn og vakti þar óskipta athygli ferðamanna sem komnir 
voru austur til að virða fyrir sér jakana líða um lónið á leið til sjávar. Í bakgrunni rísa tignarleg fjöll í Vatnajökli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

STJ Ó RNSÝSL A  Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála (ÚUA) 
hefur fellt úr gildi álagningu skipu-
lagsgjalds vegna starfsmannaíbúða 
við Bakka á Húsavík og Þeistareykja-
virkjun.

Í síðarnefnda málinu hafði Lands-
virkjun verið gert að greiða 1,7 millj-
ónir í slíkt gjald. Skipulagsgjald skal 
greiða af nýbyggingum en umræddar 
starfsmannaíbúðir voru í raun nokk-
urra ára gamlir vinnuskúrar. Því var 
álagningin felld úr gildi.

Í síðarnefnda málinu hafði 
Norðurþingi verið gert að greiða 
4,6 milljónir króna í skipulagsgjald 
en sveitarfélagið er eigandi lóðanna 
sem íbúðunum hafði verið komið 
fyrir á. PCC BakkiSilicon hf. var hins 
vegar eigandi íbúðanna. ÚUA taldi 
að álagning skipulagsgjalds ætti að 
beinast að eiganda mannvirkjanna en 
ekki eiganda lóðarinnar. Því hafi því 
verið ranglega beint að Norðurþingi 
og álagning þess felld úr gildi. – jóe

Felldi niður 
skipulagsgjald

ÍTALÍA Minnst tveir létust og um 
sjötíu slösuðust þegar tankbíll ók 
aftan á flutningabíl á hraðbraut 
skammt fyrir utan ítölsku borgina 
Bologna í gær.

Tankbíllinn var hlaðinn própan-
gasi en gasið er afar eldfimt og 
meðal annars notað sem eldsneyti 
fyrir gaseldavélar og prímusa. 
Gífurleg sprenging varð við slysið 
með fyrrgreindum afleiðingum 
en eldhafið teygði sig yfir átta 
akreinar. Rúður í nálægum húsum 
sprungu við hvellinn.

Margir hinna slösuðu eru með 
svæsin brunasár og er óttast að 
tala látinna muni hækka. Björg-
unarstarf á slysstað gekk illa vegna 
eldanna sem loguðu. – jóe

Tankbíll sprakk 
á ítalskri 
hraðbraut

FÓTBOLTI Erik Hamrén, fyrrverandi 
landsliðsþjálfari Svíþjóðar, er næsti 
þjálfari íslenska karlalandsliðsins í 
fótbolta.
   Félag hans í Suður-Afríku þakkaði 
Hamrén og sagði í gærkvöld og að 
hann fengi að yfirgefa félagið til að 
taka við íslenska liðinu.

Hinn 61 árs gamli Hamrén tók við 
sænska landsliðinu af Lars Lagerbäck 
árið 2009 og kom Svíum tvívegis á EM 
en tókst aldrei að koma þeim á HM. 
Hætti hann störfum árið 2016 eftir 
að Svíum mistókst að komast upp úr 
riðlinum á Evrópumótinu í Frakk-
landi. Hefur hann einnig stýrt félags-
liðum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku 
á 30 ára þjálfaraferli sínum. – kpt

Hamrén tekur 
við landsliðinu

Erik  
Hamrén.
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Skráning í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka er í fullum gangi á rmi.is. Fimm hlaupaleiðir 

fram á hlaupastyrkur.is. Reimaðu á þig skóna, hitaðu upp og vertu með!

Skráðu þig í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka
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HEYRNARSTÖ‹IN

Við hjálpum þér 
að bæta lífsgæðin

™

KJARAMÁL Ekki liggur fyrir hve 
margir forstöðumenn ríkisstofn-
ana eða forstjórar ríkisfyrirtækja 
hækkuðu umfram almenna hækk-
un kjararáðs í desember 2011. 
Ákvarðanir einstakra starfsmanna 
voru ekki birtar heldur kynntar 
hverjum og einum bréfleiðis.

Í kjölfar efnahagshrunsins voru 
samþykkt árið 2008 á Alþingi 
lækkunarlögin svokölluðu. Þau 
fólu í sér að laun þeirra sem undir 
ráðið heyrðu skyldu lækka að 
meginstefnu um fimm til fimm-
tán prósent. Árið 2009 voru síðan 
forstjórar ríkisfyrirtækja færðir 
undir valdsvið stjórnvaldsins. 
Laun hópsins skertust í samræmi 
við lagabókstafinn en launin færð 
í fyrra horf í árslok 2011.

Kjararáð var lagt niður í júnílok. 
Síðasta verk ráðsins var að ákvarða 
laun 48 aðila sem undir það 
heyrðu. Þegar fréttir voru sagðar 
af því hve mikið hver og einn hafði 
hækkað kom í ljós að allar upplýs-
ingar um laun hvers og eins höfðu 
ekki verið birtar. Til að mynda var 
fullyrt í Fréttablaðinu að föstum 
yfirvinnueiningum forstjóra Land-
spítalans hefði fjölgað úr 100 í 135 
frá síðustu ákvörðun ráðsins árið 
2010. Hið rétta var að samhliða 
almennu hækkuninni í desember 
2011 var yfirvinnueiningum hans 
fjölgað í 133. Sú ákvörðun, líkt og 
aðrar, hefur aldrei verið birt.

Fréttablaðið óskaði eftir því 
við fjármálaráðuneytið að það 
veitti afrit af þeim ákvörðunum 
sem aldrei hafa verið birtar auk 
lista yfir launaflokk og yfirvinnu-
einingar þeirra sem heyrðu undir 
kjararáð. Sama beiðni var send á 
kjararáð, sjálfvirkt svar barst sem 

sagði að ráðið hefði verið lagt 
niður.

„Kjararáð var sjálfstæð stjórn-
sýslunefnd sem bar ábyrgð á að 

varðveita eigin gögn. Kjararáð 
hefur ekki sent ráðuneytinu afrit 
af úrskurðum sínum enda engin 
lagaskylda til þess,“ segir í svari 
ráðuneytisins.

„Ég get ekki sagt að ég muni 
hvaða embætti eða hópar það 
voru. Ekki án þess að hafa gögnin 
fyrir framan mig,“ segir Svanhild-
ur Kaaber, þáverandi formaður 
kjararáðs, aðspurð um hvort fleiri 
en forstjóri Landspítalans hafi 

fengið slíka hækkun.  Hún stað-
festi að fleiri hefðu fengið slíka 
hækkun.

Í lögum sem giltu um störf kjara-
ráðs árið 2011 var kveðið á um að 
ráðið skyldi birta úrskurði sína og 
ákvarðanir. Þeirri spurningu var 
beint til fjármálaráðuneytisins 
hvort það teldi að ráðið hefði upp-
fyllt lagalega skyldu sína með þess-
ari framkvæmd. Svar við því erindi 
hefur ekki borist. joli@frettabladid.is

Ekki ljóst hverjir fengu meira 
en almenna hækkun kjararáðs
Í árslok 2011 felldi kjararáð úr gildi launalækkanir sem fylgdu eftir efnahagshrunið. Ákvörðun um launa-
flokk og yfirvinnueiningar hvers embættis fyrir sig voru sendar hverjum og einum í pósti en ekki birtar.

Svanhildur 
Kaaber. 

VIÐSKIPTI Greinendur ráðgjafafyrir-
tækisins Capacent hafa lækkað verð-
mat sitt á TM um ríflega sjö prósent 
og meta nú gengi hlutabréfa trygg-
ingafélagsins á 32,2 krónur á hlut. Til 
samanburðar stóð gengi bréfanna í 
31,65 krónum á hlut við lokun mark-
aða í gær.

Í fyrra verðmati Capacent, frá því 
í apríl, voru bréf tryggingafélagsins 
metin á 34,7 krónur á hlut. Lakari 
grunnrekstur TM síðustu ár er helsta 
ástæða þess að verðmat greinenda 
Capacent hefur farið lækkandi undan-
farið.

Þeir benda á að sögulega séð hafi 
grunnrekstur TM verið sterkari en ann-
arra tryggingafélaga en svo virðist sem 
félagið sé að missa forystuna. Þannig 
hafi samsett hlutfall félagsins, það er 
hlutfall rekstrar- og tjónakostnaðar af 
eigin iðgjöldum, verið að meðaltali 96,2 

prósent frá árinu 2010 en 
síðustu tólf mánuði hafi 
það hins vegar verið 
100,3 prósent. Samsett 
hlutfall skráðu trygg-
ingafélaganna þriggja 

sé alltaf að nálg-
ast hvert 

annað. 
– kij

Lækka verðmat 
sitt á TM

Sigurður  
Viðarsson,  
forstjóri TM

LANDBÚNAÐUR Norska dýraheil-
brigðisstofnunin hefur gefið það út 
að innflutningur á heyi frá Íslandi 
teljist öruggur komi heyið frá svæðum 
þar sem riða og garnaveiki hafa ekki 
greinst á síðustu tíu árum.

Gríðarlegir þurrkar í Noregi hafa 
víða leitt heyskorts.  Matvælastofnun 
hefur verið í viðræðum við systurstofn-
un sína í Noregi varðandi þær kröfur 
sem íslenskir heyframleiðendur þurfa 
að uppfylla til útflutningsins.

Þeir sem flytja hey til Noregs þurfa 
að fá vottorð frá Matvælastofnun. – sar

Heimilt að flytja 
út hey til Noregs

Laun þeirra sem heyrðu undir kjararáð voru færð niður með lækkunarlögunum árið 2008.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÁTTÚRA „Þetta er næststærsta 
hlaup sem komið hefur úr Skaftár-
kötlum,“ segir Gunnar Sigurðs-
son, hópstjóri vatnamælikerfa hjá 
Veðurstofu Íslands.

Skaftárhlaup sem hófst á föstudag 
er nú í rénun. Þjóðvegi 1 var lokað 
á sunnudagsmorgun eftir að vatn 
flæddi yfir  hann. Búist er við að 
hann verði opnaður aftur í dag.

„Hér áður fyrr var venjan að ekki 
liðu lengur en tvö ár milli hlaupa en 

nú liðu þrjú ár og þar á undan liðu 
fimm ár. Það útskýrir að miklu leyti 
stærð síðustu tveggja hlaupa,“ segir 
Gunnar.

Auður Guðbjörnsdóttir, bóndi á 
Búlandi í Skaftártungum, segir þau 
hjón vita hvað bíði þeirra þegar 
austari ketillinn í Skaftárjökli lætur 
kræla á sér.

„Veginum er lokað hjá okkur 
og svo gerum við ráðstafanir með 
búfé. Fé frá mér kemst á eyju vestan 

megin við brúna inn á Skaftárdal 
og því þurfum við að smala það. 
Annars verður féð innlyksa. Við 
höfum um sólarhring til þess,“ segir 
Auður.  – sa

Næststærsta Skaftárhlaup sögunnar hefur truflað vegasamgöngur

Brú yfir Skaftárdalsveg er vegteng-
ingarlaus. Vatnamælingahúsið við 

enda brúarinnar er smágert í saman-
burði við ofsann  í hlaupinu. 

MYND/BENEDIKT G. ÓFEIGSSON
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LAND CRUISER
E I N FA L D L EG A  TO P PA R  A L LT

Í 65 ár hefur Land Cruiser drottnað yfir landslaginu og nú skartar þessi fjórhjóladrifni konungur jeppanna nýju útliti, ytra sem innra. 
Hann státar af nýju mælaborði með stærri skjá og nýjum eiginleikum á borð við Toyota Safety Sense sem auka enn á öryggið sem 
alltaf hefur verið hluti af sterkbyggðri gæðahönnun jeppans sem einfaldlega toppar allt.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Land Cruiser 150
· Kynntu þér Toyota FLEX, frábæra leið til að eignast nýja Toyota bifreið á www.toyota.is
 
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum
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Verð frá: 7.710.000 kr.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

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.



Auglýsing um próf til 
viðurkenningar bókara

Með vísan til laga nr. 145/1994 um bókhald, er fyrirhugað að 
halda próf til viðurkenningar bókara 2018 sem hér segir:
 Prófhluti I: Reikningshald 11. október 2018 –  

 prófið hefst kl. 13 og stendur til kl. 16.
 Prófhluti II: Skattskil og upplýsingatækni 20. nóvember   

 2018 – prófið hefst kl. 13 og stendur til kl. 16.
 Prófhluti III: Raunhæft verkefni 15. desember 2018 –  

 prófið hefst kl. 13 og stendur til kl. 18.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar  
nr. 686/2015 um próf til viðurkenningar bókara og til 
prófefnislýsingar sem birt er á heimasíðu atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins www.anr.is.
Próftökugjald fyrir hvert próf er kr. 37.500.

Próftökugjöld skal greiða í síðasta lagi á eindaga sem verður 
auglýstur síðar.  Við skráningu skal staðfest að fullnægt sé 
skilyrðum 43. gr. laga nr. 145/1994 um að próftökumaður sé 
lögráða og hafi forræði á búi sínu (að búið hafi ekki verið 
tekið til gjaldþrotaskipta).  

Væntanlegir prófmenn skulu skrá sig til prófs á heimasíðu 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins www.anr.is eða á 
heimasíðu framkvæmdaraðila prófanna www.promennt.is

Reykjavík, 7. ágúst 2018
Prófnefnd viðurkenndra bókara

s. 511 11 110 1 0 | w| w| w| ww.rymi.is 
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gæði... ending… ánægja. 

skoðaðu úrvalið á Weber.is

DANMÖRK Sérstakur saksóknari efna-
hagsbrota í Danmörku hefur hafið 
rannsókn á því hvort eistneskt útibú 
stærsta banka landsins, Danske Bank, 
hafi verið notað til að þvætta illa fengið 
fé. Talið er að um 53 milljarðar danskra 
króna, andvirði ríflega 880 milljarða 
íslenskra króna, hafi verið þvættaðir í 
bankanum.

„Ég get staðfest að við, í deild efna-
hagsbrota, höfum opnað rannsókn 
sem miðar að því að höfðað verði saka-
mál gegn Danske Bank vegna brota á 
lögum um peningaþvætti,“ segir í yfir-
lýsingu frá Morten Niels Jakobsen sak-
sóknara efnahagsbrota. „Við munum 
velta við hverjum steini við rannsókn 
málsins.“

Sakamálarannsókn hófst í Eistlandi 
í síðustu viku og þá hefur eistneska 
þingið skipað sérstaka rannsóknar-
nefnd til að kafa ofan í málið.

Upphaf málsins má rekja til rúss-
neska lögmannsins Sergei Magnitsky 
en um miðjan síðasta áratug sýndi 
hann fram á það að rússneskir emb-
ættis- og glæpamenn stunduðu það að 
stela skattfé og koma því undan með 
því að brúka evrópska banka. Magn-
itsky var síðar handtekinn og lést hann 
árið 2009 í rússnesku fangelsi.

Bill Bowder, eigandi fjárfestinga-
sjóðsins Hermitage Capital Fund, sem 
Magnitsky starfaði fyrir, lagði form-
lega kæru fram í Danmörku í síðasta 

mánuði vegna málsins og er rann-
sóknin komin til vegna hennar. Málið 
hefur nú þegar verið skoðað af danska 
fjármálaeftirlitinu. Niðurstaða þeirrar 
athugunar var sú að víða hefði pottur 
verið brotinn en ekki væri ástæða til að 
höfða mál gegn bankanum. Nýjar upp-
lýsingar sem birtust í upphafi síðasta 
mánaðar breyttu þeirri afstöðu.

Talið er að brotin hafi staðið yfir frá 
2007 til 2015 og að fé frá löndum á borð 
við Rússland, Moldóvu og Aserbaíd-
sjan hafi farið skítugt inn í eistneska 
dótturfélagið en komið þaðan hreint 
út. Fjármunirnir enduðu að stærstum 
hluta á reikningum aflandsfélaga í eigu 
hátt settra embættismanna.

Verð á hlutum í Danske Bank hefur 

hríðlækkað frá því að málið komst 
í hámæli enda viðbúið að bankinn 
þurfi að sæta upptöku á himinháum 
fjárhæðum verði hann fundinn sekur. 
Dómsmálaráðherra Danmerkur, Sören 
Pape Poulsen, hefur sagt að það komi 
til greina að gera hagnaðinn af hinni 
ólögmætu starfsemi upptækan.

Thomas Borgen, bankastjóri Danske 
Bank, hefur beðist opinberlega afsök-
unar á því að bankinn hafi ekki komið 
í veg fyrir þvættið. Þá sagði hann að í 
júní hefði hann rætt við stjórn bankans 
um það að stíga til hliðar sem banka-
stjóri en það hafi verið mat stjórnar-
innar að reynslu hans væri þörf við 
að stýra bankanum í gegnum þennan 
ólgusjó. joli@frettabladid.is

Peningaþvætti Danske 
Bank til saksóknara
Talið er að eistneskt dótturfyrirtæki Danske Bank hafi verið notað til að þvætta illa 
fengið fé rússneskra embættismanna. Áætlað er að um 53 milljarðar danskra króna 
hafi farið í gegnum bankann. Leitað verður í hverjum krók og kima segir saksóknari.

Virði hluta í Danske Bank hefur hríðfallið vegna málsins.  NORDIC PHOTOS/GETTY

Jarðskjálfti í Indónesíu

 Björgunarmenn hafa leitað í rústum húsa að eftirlifendum jarðskjálfta, 6,9 að styrk, sem reið yfir hluta Indó-
nesíu í gær. Afleiðingar skjálftans urðu verstar á eynni Lombok en um hundrað týndu lífi í honum og yfir 20 
þúsund misstu heimili sín. Í síðustu viku skalf eyjan einnig en þá fórust sextán í skjálftanum.   NORDIC PHOTOS/AFP
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A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 A4 Akureyri  /  A4 A4 Selfossi  

www.a4.is   Facebook     pinterest.com/a4fondur og     instagram.com/a4verslanir

SKÓLAVÖRUBÚÐIN ÞÍN

eitt verð:

12.990
Explore

SKÓLATÖSKUR

klúbburinn
ÖLLUM KAUPUM
INNEIGN AF 
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Í hinu stóra 

samhengi 

hnattrænn 

veðurfars-

breytinga eru 

hitabylgjur 

ekki einangr-

að fyrirbæri

 

En sveiflur 

krónunnar, 

ólíkt þeirri 

skagfirsku, 

eru enginn 

gleðigjafi. 

Íslenskt 

atvinnulíf 

sem og 

heimili eru 

berskjaldaðri 

en aðrar 

þjóðir með 

stöðuga mynt.

Eftir verslunarmannahelgina er algengt að lands-
menn hugi að daglegri rútínu og undirbúningi 
fyrir veturinn. Með haustverkum er því ekki fjarri 

lagi að huga að föstum leikatriðum sem hafa mikil 
áhrif á heimilisbókhald okkar allra – sveiflukónginum 
sjálfum, krónunni.

Enn og aftur heyrum við fréttir um fyrirtæki sem 
heyja erfiða rekstrarbaráttu og undantekningarlaust 
er bent á orsakavaldinn, styrkingu krónunnar. Óviss-
an innan ferðaþjónustunnar er mikil, bændur standa 
í kunnuglegri baráttu og litlar fiskvinnslur sem og 
nýsköpunarfyrirtæki eiga erfitt með fótfestu í þessu 
sveiflukennda umhverfi.

Þessa sögu þekkjum við öll og höfum lifað með 
henni. Óvissuna sem fylgir krónunni má hins vegar 
sjaldan ræða nema út frá þeirri forsendu einni að við 
Íslendingar verðum að viðhalda núverandi gjald-
miðli. Það sé okkar eini kostur. Að betra sé að stag-
bæta okkar örgjaldmiðil í stað þess að horfast í augu 
við þann gríðarlega kostnað og áhættu sem sveiflu-
kennd krónan er fyrir heimili, launþega og fyrirtækin í 
landinu. En sveiflur krónunnar, ólíkt þeirri skagfirsku, 
eru enginn gleðigjafi. Íslenskt atvinnulíf sem og heimili 
eru berskjaldaðri en aðrar þjóðir með stöðuga mynt. Ef 
einhver alvara er í því að vinna að langtímastöðugleika 
er þetta atriði sem aðilar vinnumarkaðarins ættu að 
koma sér saman um því hugrekkið í gjaldmiðilsmálum 
er ekki að finna við ríkisstjórnarborðið.

Viðreisn mun halda áfram að beita sér fyrir umræðu 
um íslensku krónuna og hvaða aðrar leiðir eru færar í 
gjaldmiðilsmálum, heimilum og atvinnulífi til heilla. 
Það verður að vera hægt að ræða upphátt, án útúr-
snúninga og heilagrar þjóðernishyggju, hvort réttlæt-
anlegt sé að viðhalda gjaldmiðli sem þvingar almenn-
ing og fyrirtæki í óþarfa kostnað, áhættu og óvissu.

Það er ekki sanngjarnt að almenningur sitji eftir 
með krónuna og kostnaðinn sem henni fylgir á meðan 
tiltekin fyrirtæki tryggja sig með því að gera upp í 
erlendri mynt og hafa aðgang að ódýru erlendu fjár-
magni. Krónan hefur reynst okkur dýrkeypt spaug. 
Horfumst í augu við það.

Dýrkeypt spaug

Þorgerður  
Katrín  
Gunnarsdóttir
formaður  
Viðreisnar

Hitabylgjurnar sem lamið hafa á stórum hluta 
heimsbyggðarinnar síðustu vikur eru ekkert 
annað en náttúruhamfarir.

Í Japan hafa tugþúsundir aldraðra ein-
staklinga verið fluttir undir læknishendur 

sökum hitaslags. Tæplega hundrað hafa látist í Japan. Í 
Suður-Kóreu hafa tugir manna, og milljónir dýra, látist í 
hitanum. Stjórnvöld í Norður-Kóreu segja á sama tíma 
að hamfarir af áður óþekktri stærðargráðu dynji nú á 
landinu.

Í Evrópu hefur hitabylgjan leitt til mannskæðra sinu- 
og skógarelda í Grikklandi, Svíþjóð, Bretlandi og víðar. 
Óttast er að yfir eitt þúsund manns hafi látist í hitabylgj-
unni á Bretlandi. Sökum aukinnar súrefnisupptöku, sem 
rekja má til hitans, hafa þúsundir tonna af fiski kafnað í 
Rín og Saxelfi.

Í Norður-Ameríku hafa sjötíu hið minnsta látist í hit-
anum, nær allir í Kanada. Í Kaliforníu berjast tólf þúsund 
slökkviliðsmenn við mikla skógarelda og í Mexíkó hafa 
yfirvöld lýst yfir neyðarástandi.

Þetta er aðeins brotabrot af þeim hörmungum sem 
milljónir manna um allan heim glíma nú við.

Þó svo að loftslagsvísindin séu þess eðlis að vafa-
samt er að tengja einstaka atburði í veðurfari við 
loftslagsbreytingar, þá benda bráðabirgðaniðurstöður 
vísindamanna til þess að ótvíræð tengsl séu á milli 
hitabylgjunnar í Evrópu og breytinga á veðurfari. Jafn-
framt eru atburðir síðustu vikna í samræmi við áætlanir 
vísindamanna um það sem koma skal. Hitabylgjur verða 
algengari, lengri og ákafari.

Á sama tíma verða dauðsföll, sem rekja má til hita-
bylgja, fleiri. Nýleg rannsókn, sem unnin var af fjölþjóð-
legu teymi loftslagsvísindamanna og byggði á víðtæku 
safni hitamælinga á árunum 1984 til 2015, sýndi fram 
á aukningu sem nemur frá nokkrum tugum prósenta í 
efnuðum löndum, til mörg hundruð prósenta í fátækari 
löndum.

Góðu fréttirnar eru þær sömu og við höfum heyrt 
áður. Líklega er hægt að afstýra alvarlegustu áhrifum 
þeirra loftslagsbreytinga sem munu eiga sér stað með 
samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, og með því 
að standa við áætlanir sem miða að því að milda áhrif 
breytinganna.

Í hinu stóra samhengi hnattrænna veðurfarsbreytinga 
eru hitabylgjur ekki einangrað fyrirbæri. Þær tengjast 
uppskerubresti og þurrkum, oft í löndum sem glíma 
þegar við meiriháttar efnahagslegar, félagslegar og 
pólitískar áskoranir. Önnur birtingarmynd hækkandi 
hitastigs er hækkun sjávarborðs. Hækkun sem gæti 
numið einum metra að meðaltali áður en öldin er úti.

Reglulega er talað um að ríku löndin muni spjara 
sig. Þau hafi burði og getu til að takast á við afleiðingar 
loftslagsbreytinga. Þó hafa rík lönd, þar á meðal Ísland, 
verið afar sein að bregðast við vandanum. Það einfald-
lega virðist vera lítill áhugi á því að gera loftslagsmálin að 
meginstefi. Þetta er sorgleg staða, sérstaklega í ljósi þess 
að loftslagsbreytingar eru hnattrænt vandamál, og sem 
slíkt verður það ekki leyst nema með hnattrænu átaki 
þar sem efnaðar þjóðir, sem einmitt bera ábyrgð á þeirri 
stöðu sem upp er komin, bjóða þeim fátækari sem nú 
súpa seyðið af losun okkar, hjálparhönd.

Náttúruhamfarir

Ástarbréf Kjararáðs
Stjórnsýslulegir vegir kjararáðs 
eru, líkt og skaparans, órann-
sakanlegir. Forstöðumenn og 
forstjórar fyrirtækja ríkis fengu 
hækkun umfram almenna 
hækkun kjararáðs í desember 
2011. Fréttablaðið greinir frá. 
Ákvarðanir voru ekki birtar 
heldur bréf sent hverjum og 
einum. Svo virðist sem kjararáð 
hafi talið þessar hækkanir, eða 
leiðréttingar eins og þeir vilja 
oft á tíðum kalla hækkanir launa 
æðstu ráðamanna, vera einka-
mál ráðsins og forstjóra. Minnir á 
ljóð Eiríks Haukssonar. Ástarbréf 
merkt X til þín / þetta ástarbréf er 
játning mín / leyndarmál um þig 
og mig / lítið ástarbréf til þín.

Fór að mestu vel fram
Tvö kynferðisbrotamál eru til 
rannsóknar hjá lögreglunni í 
Vestmannaeyjum eftir Þjóðhátíð 
sem fór þar fram um helgina 
venju samkvæmt. Það er tveimur 
kynferðisbrotamálum meira en 
við sem samfélag eigum að sætta 
okkur við. Einnig var einn ein-
staklingur sendur til Reykjavíkur 
undir læknishendur þar sem hann 
var með innvortis blæðingar 
eftir barsmíðar sem hann varð 
fyrir. Jafn mörg kynferðisbrot 
voru tilkynnt lögreglunni í eynni 
í fyrra eftir Þjóðhátíð og einnig 
voru tvær nauðganir kærðar árið 
2015. En vitaskuld verður haft um 
hátíðina að hún hafi „að mestu 
leyti farið vel fram“.
sveinn@frettabladid.is
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Það má með réttu segja að Ford KA+ sé stór smábíll.

Hann er byggður á stærri grind en keppinautar hans

og því mun rúmbetri en gengur og gerist í þessum flokki. 

Ford KA+ er líka sérlega snjall. Sem dæmi þá getur þú 

með raddstýringu hringt og svarað símtölum, hlustað á 

sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína.

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

FORD KA+

STÓRI SMÁBÍLLINN!

TILBOÐ:

Ford KA+ Ultimate Sport 
með öryggispakka kostar 1.950.000 kr. 
Bjóðum núna nokkra sýningarbíla á 1.790.000 kr. 
Verðmæti tilboðs 160.000 kr.

Takmarkað magn – komdu núna!
1.790.000 kr.
1.950.000 kr.

ford.is

26.272 kr.
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.790.000 kr. • Útborgun 179.000 kr. • Vextir 8,25% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,85%

Mánaðargreiðsla:

Við hjá Vegagerðinni 
fáum okkar skammt af 
skömmum í þjóðfélaginu. 

Það verður að segjast eins og er 
að stundum finnst okkur blessað 
veðrið, rigningartíðin, skapi 
ekki bara vandamál í viðhaldi og 
framkvæmdum heldur líka í fram-
komu sumra á samfélagsmiðlum 
sérstaklega en jafnvel líka í dag-
blöðunum. Okkur finnst stundum 
það vera sama fólkið sem lætur 

hæst þegar holurnar myndast í 
malbikinu þegar veturinn losar 
tökin og sem lætur hæst yfir þeirri 
ósvinnu Vegagerðarinnar að sinna 
viðhaldi á sumrin. Sinna fram-
kvæmdum þannig að stundum 
kemur til þess að fólk þurfi að 
bíða nokkra stund eða fara hjáleið 
til að komast heim til sín. En við 
vinnum ekki í tómarúmi, vega-
kerfið er í notkun allan sólar-
hringinn en þarfnast samt við-
halds og framkvæmda. Við erum 
skömmuð fyrir að sinna þessum 
verkum á nóttunni og við erum 
skömmuð fyrir að sinna þessum 
verkum á daginn. Það er vand-
lifað. En við tökum þessu yfirleitt 
með rósemi og yfirvegun.

Það er heldur ekki svo að allt 
sem Vegagerðin gerir sé fullkom-
ið, okkur verða á mistök líkt og 

öllum öðrum, við gætum eflaust 
líka skipulagt sumt betur. Þess 
vegna tökum við allri gagnrýni vel 
og skoðum hvað liggur að baki og 
breytum verklagi ef rétt reynist. 
Okkur þykir vænt um að fá ábend-
ingar þótt þær virki stundum sem 
skammir, okkur þykir þó heldur 
vænna um uppbyggilega gagnrýni 
en vænst þykir okkur auðvitað um 
hrósið sem kemur alveg fyrir að 
við fáum.

Það er ekki svo að allt sé í kalda 
koli á vegum landsins. Það má 
minna á að á sl. 30 – 40 árum 
hefur ekki bara einbreiðum 
brúm fækkað til muna heldur 
hefur vegakerfið farið úr 359 km 
af bundnu slitlagi (1980) í nærri 
6.000 km af bundnu slitlagi. Ein-
breiðar brýr á hringveginum voru 
132 árið 1991 en 39 í árslok 2017 

og fækkar enn um þrjár á næst-
unni. Nýir vegir hafa verið lagðir 
og gamlir endurnýjaðir svo hundr-
uðum km skiptir. Jarðgöng hafa 
verið grafin víða um land og stór-
brýr byggðar. Margt hefur verið 
gert en það breytir því ekki að 
verkefnin eru æði mörg á 13.000 
km löngu vegakerfi. Vegagerðin 
hefur lagt áherslu á að ekki megi 
láta viðhaldið sitja á hakanum 
því þá eigum við hættu á að tapa 
því sem við höfum byggt upp á 
undanförnum áratugum.

Við þessir 300 starfsmenn Vega-
gerðarinnar sem höfum starfs-
stöðvar á 20 stöðum á landinu 
öllu munum áfram vinna okkar 
ótrúlega fjölbreyttu verk þrátt 
fyrir hvatningu á baksíðu Frétta-
blaðsins þann 2. ágúst að réttast 
væri að flengja okkur öll og reka 

alla yfirmenn. Enda teljum við nú 
að þar hafi höfundur beitt fyrir 
sig kaldhæðni okkur til stuðnings 
þótt margir kunni að hafa mis-
skilið það.

Bölvuð kaldhæðnin

Okkur þykir vænt um að fá 

ábendingar þótt þær virki 

stundum sem skammir, okk-

ur þykir þó heldur vænna 

um uppbyggilega gagnrýni 

en vænst þykir okkur auð-

vitað um hrósið sem kemur 

alveg fyrir að við fáum.

G. Pétur  
Matthíass0n
forstöðumaður 
samskiptasviðs 
Vegagerðarinnar

Gerræði, virðingarleysi við 
ferðaþjónustuna og skiln-
ingsleysi á samvinnu við 

hana – þetta er meðal þess sem 
stjórnendur þjóðgarða sýna ferða-
þjónustunni að mati formanns Sam-
taka ferðaþjónustunnar. Nokkrar 
staðreyndir geta ef til vill linað 
þessar einkunnir Bjarnheiðar Halls-

dóttur, hvað Þjóðgarðinn á Þing-
völlum áhrærir.

Brugðist hefur verið við fjölgun 
ferðamanna þar á sjö árum, úr 
fáeinum hundruðum þúsunda á ári í 
1,5 milljón, með ýmsum hætti. Stór-
auknu álagi á innviði og umhverfið 
er mætt með miklum framkvæmd-
um, nú síðast um 1.000 fermetra 
viðbót við miðstöðina á Hakinu og 
mikilli stækkun bílastæða. Þjón-
ustugjöld standa undir verulegum 
hluta margra framkvæmda, þjón-
ustu og rekstrar.

Blaðagrein um m.a. hækkun þjón-
ustugjalda á Þingvöllum gerir best 
gagn innihaldi hún sanngjarnar 
upplýsingar um þau, svo sem 
stærðargráðuna í samanburði við 
verð til ferðamanna og hvað gjöldin 
fela í sér, ekki aðeins hækkun í pró-
sentum eða upphæðin ein, án þess 
að lesandinn viti ofan á hvaða upp-
hæð ferðafyrirtækja hún leggst. 
Þau verulega íþyngjandi gjöld sem 
BH nefnir eru m.a þessi: Gjald fyrir 
einka- eða bílaleigubíl á stæði er 750 
kr. en var 500 kr. Ferðaþjónustan 

sem slík greiðir alla jafna ekki þessi 
gjöld. Hækkunin er heil 50% en um 
leið var salernisgjald (200 kr.) lagt 
niður en BH getur þess ekki. Fyrir 
ferðaþjónustubíl með allt að 8 far-
þegum er gjaldið 1.000 kr., en 1.800 
kr. fyrir allt að 20 manna rútu og 
fyrir yfir 20 manna bíla er gjaldið 
3.500 kr. Gullhringsferð kostar t.d. 
um 8.000 kr.  í fullum 19 manna 
kálfi greiða ferðamenn 152.000 kr. 

fyrir ferðina. Kostnaðarauki ferða-
þjónustunnar er 1.800 kr., eða um 
90 kr. á farþega, og hægt er að til-
kynna hópferðamönnunum að 
ekki sé greitt fyrir salernisnotkun, 
líkt og áður var. Í fullri stórrútu er 
kostnaðaraukinn enn minni á far-
þega. Vissulega aka hálftómir ferða-
þjónustubílar um Þingvelli – hér er 
aðeins tekið dæmi til skýringar.

Silfrugjaldið hækkaði í 1.500 

kr. vegna þess að lagt hefur verið 
í margra milljóna króna kostnað 
með þjónustuhúsum á staðnum og 
öðrum úrbótum, m.a. sjúkraflutn-
ingamanni á vakt í þjóðgarðinum. 
Gjaldið var 1.000 kr., óbreytt frá 
2012, og tvöfaldaðist ekki eins og 
BH skrifar. Köfun í Silfru kostar frá 
14.000 kr. til 35.000 kr. og þær upp-
hæðir hækka þá um 750 kr. Hóf 
hefur verið í heiðri haft.

Þjónustugjöld á Þingvöllum
Ari Trausti  
Guðmundsson
formaður Þing-
vallanefndar

Einar Á. E.  
Sæmundssen
þjóðgarðsvörður
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Chelsea - Man. City 0-2 
0-1 Sergio Aguero (13.), 0-2 Aguero (58.).

Nýjast

Samfélagsskjöldurinn

Rekstrarland er hluti af Olís

NILFISK VINNUR 
VERKIÐ Á 
METHRAÐA

Nilfisk fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís um land allt.

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17.Nilfisk háþrýstidælur eru til í ýmsum stærðum og styrkleikum jafnt fyrir 

heimili sem til iðnaðar- og fyrirtækjanota. Með öflugri háþrýstidælu vinnur 

þú verk á svipstundu sem annars tæki mun lengri tíma.
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SPORT
Ragnhildur sigraði í Einvíginu á Nesinu í annað sinn

Engu gleymt  Ragnhildur Sigurðardóttir, fjórfaldur Íslandsmeistari í höggleik, reyndist hlutskörpust í Einvíginu á Nesinu í gær, árlegu góðgerðar-
golfmóti golfklúbbsins á Seltjarnarnesi. Alls tóku tíu kylfingar þátt og hafði Ragnhildur, sem slær hér upphafshögg í gær, betur á lokaholunni gegn 
Alfreð Brynjari Kristinssyni. Nesklúbburinn veitti síðan Barnaspítala Hringsins styrk upp á hálfa milljón að leikslokum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Evrópumótið 
í frjálsum íþróttum hófst í gær í 
Berlín og í dag keppa fyrstu tveir 
íslensku keppendurnir af þeim 
fjórum sem fóru út. Fer mótið fram 
á Ólympíuvellinum í Berlín þar sem 
Sumarólympíuleikarnir fóru fram 
árið 1936.

Aníta Hinriksdóttir úr ÍR hefur 
keppni í undanrásunum í 800 
metra hlaupi kvenna og er áætlað 
að hlaupið hefjist fimm mínútur 
yfir níu að íslenskum tíma. Komist 
Aníta á næsta stig hleypur hún á ný 
á morgun.

Guðni Valur Guðnason, einnig úr 
ÍR, keppir einnig í dag í undanúrslit-
unum í kringlukasti. Komist hann 
áfram fara úrslitin fram í kvöld. – kpt

Aníta og Guðni 
keppa í dag

CROSSFIT Katrín Tanja Davíðsdóttir 
aflraunakona lenti í 3. sæti á heims-
leikunum í CrossFit í Bandaríkj-
unum en þeim lauk um helgina. 
Komst hún á verðlaunapall á síð-
ustu stundu en með góðum árangri 
í síðustu tveimur þrautunum skaust 
hún fram úr Kara Saunders og tók 
bronsverðlaunin.

Fékk Katrín Tanja fyrir það tæp-
lega átta milljónir íslenskra króna 
ásamt því að fá 1,25 milljónir króna 
fyrir árangur í einstökum þrautum 

á leikunum.Náði hún sjö sinnum 
að verða meðal þriggja efstu í 
þrautum og vann tvær þeirra.

Tia-Clair Toomey varði tit-
ilinn í kvennaflokki og fetaði 
með því í fótspor Katrínar og 
Annie Mist Þórisdóttir sem 
hraustasta kona heims 
tvö ár í röð.

Annie Mist mistókst 
að komast á verðlauna-
pall í ár en hún endaði í 
fimmta sæti líkt og Björg-

vin Karl Guðmundsson í karla-
flokki. Fengu þau bæði rúmar 
3,7 milljónir íslenskra króna 
fyrir fimmta sætið en Annie 
Mist bætti við 210 þúsund-

um fyrir að lenda tvívegis í 

þriðja sæti í þraut á leikunum. 
Oddrún Eik Gylfadóttir lauk 

keppni í 26. sæti á fyrstu leikum 
sínum en besti árangur hennar var 
ellefta sæti í fyrstu þraut leikanna.

Sara Sigmundsdóttir þurfti 
að hætta keppni vegna meiðsla. 
Greindi hún frá því að þetta væru 
álagsmeiðsli sem hún hefði fundið 
fyrir snemma á leikunum. Hún hafi 
tekið ákvörðun í samráði við þjálf-
ara sinn og læknateymi um að hætta 
keppni á þriðja degi.  – kpt

Katrín komst á verðlaunapall
Frábær lokasprettur Katrínar Tönju Davíðsdóttir kom henni á verðlaunapall á heimsleikunum í CrossFit 
um helgina. Annie Mist og Björgvin Karl náðu fimmta sæti en Sara þurfti að hætta keppni vegna meiðsla.

Katrín Tanja Davíðs-
dóttir hefur tvisvar 
unnið leikana og með 
því titilinn hraustasta 
kona heims.

FÓTBOLTI Ríkjandi Íslandsmeist-
arar Þór/KA mæta Linfield í fyrsta 
leik Akureyringa í undankeppni 
Meistaradeildar Evrópu í Norður-
Írlandi í dag. Er þetta fyrsti leikur 
Akureyringa í riðlinum en hann fer 
fram á heimavelli Linfield.

Leikur Þór/KA þrjá leiki á næstu 
sex dögum en ásamt Linfield er hol-
lenska félagið Ajax og írska félagið 
Wexford Youths í riðli Þórs/KA. – kpt

Þór/KA mætir 
Linfield ytra

FÓTBOLTI Manchester City vann 
öruggan 2-0 sigur á Chelsea í leikn-
um um Samfélagsskjöldinn á sunnu-
daginn og um leið fyrsta bikarinn 
sem er í boði á þessu tímabili.

Argentínski markahrókurinn 
Sergio Aguero skoraði mörkin sem 
skildi liðin að. Er hann nú kominn 
með 201 mark fyrir Manchester  
City og varð um helgina sá fyrsti í 
sögu félagsins sem nær 200 mörk-
um. – kpt

Öruggt hjá City



ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

Netverslun

ormsson

Tilboð 
Afslættir

Verðlækkun

Þvottavélar, þurrkarar, uppþvottavélar, 
frysti- og kæliskápar á SPARIDAGAVERÐI

fyrir heimilin í landinu
Sparidagar

UE43”MU6175.....kr.   99.900,-
UE49”MU6175.....kr. 119.900,-
UE65”MU6175.....kr. 229.900,-

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

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

Ekta UHD 4K

914 913 410

ÞVOTTAVÉL 
8 KG. 1400 SN.

Rétt verð: 99.900,-
Sparidagaverð: 79.920,-

20% 20%
916 097 952

ÞURRKARI 
8 KG. Barkarlaus.

Rétt verð: 109.900,-
Sparidagaverð: 87.920,-

Þrifalegu 
ruslaföturnar.

Margar gerðir og 
gott úrval lita.

.
oggg 
. 25%

25%

HEYRNARTÓL 
Í ÚRVALI TÖLVULEIKIR

20%

Gerð: Premium Ultra HD / Sería: 9 / Stærð: 55“ - 138cm / Upplausn: 3840 
x 2160 / Curved: Já  / 10Bit: Já / Ultra Black: Já / PQI: 2700 / HDR: 1000

Verð áður kr. 269.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 229.900,-

55”

hefjast 

á morgun

Ofnar og helluborðO
25%

25% afsláttur á Sparidögum

Gerðu góð kaup!

Á meðan birgðir endast

Pressukönnur í úrvali
Tímalaus hönnun sem hentar 

vel sem gjafavara.

CHOC EXTREME
36CM PANNA

Áður: 28.900 kr 

Nú: 20.230 kr

Sérstaklega sterk „Non-Stick“ húð - 
án PFOA efna. Virkar á allar tegundir 

helluborða.

30%

VSX-531B
5X130w  WiFi og 
Bluetooth Útvarp 

Dolby Atmos

Verð áður kr. 64.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 47.900,-

MAGNARI

20%
MERKIÐ SEM TRYGGIR GÆÐIN



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 
Ólafur Jón Jónsson 

bóndi á Teygingalæk, 
sem lést laugardaginn 28. júlí, verður 

jarðsunginn frá Prestbakkakirkju á Síðu, 
föstudaginn 10. ágúst, klukkan 14.00.

Sveinbjörg G. Ingimundardóttir 
Valgeir Ingi Ólafsson  Kristín Anný Jónsdóttir 
Margrét Ólafsdóttir  Ingi Kristinn Magnússon 

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg amma, tengdamóðir  
og langamma,

Bjarnheiður Ástgeirsdóttir
Ártúni 10, Selfossi,

lést mánudaginn 30. júlí.  
Útförin fer fram frá Selfosskirkju 

fimmtudaginn 9. ágúst kl. 11.00.

Bjarnheiður Ástgeirsdóttir
Erlendur Ástgeirsson Elísabet Sveinsdóttir
Sigurrós Jóhannsdóttir Sigmar Ólafsson
Kristín Andersdóttir Kristbjörn Ólafsson

og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir, amma, 

langamma og langalangamma,
María Steinunn Helga 

Jóhannesdóttir
frá Dynjanda,

lést á hjúkrunarheimilinu Eyri á Ísafirði, þriðjudaginn  
31. júlí sl. Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju  

föstudaginn 10. ágúst kl. 13.00.

Sigurvin Guðbjartsson
Þórey Kristín Guðbjartsdóttir
Reynir Snæfeld Stefánsson
Guðbjartur Guðbjartsson
Sigurður Bjarki Guðbjartsson

tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og 
barnabarnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar, 
Erlingur Hallsson

sem lést föstudaginn 27. júlí, verður 
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 

miðvikudaginn 8. ágúst klukkan 13.   
Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð 
en þeim sem vilja minnast hans er bent 

á Barnaspítala Hringsins.

Fyrir hönd aðstandenda,
Einar, Guðrún, Tryggvi og Erlingur Erlingsbörn

Vilhjálmur Einarsson bætti eigið Ís-
landsmet í þrístökki frá því í Melbourne 
1956 er hann stökk 16,70 metra á 
frjálsíþróttamóti í Reykjavík og var það 
þá næstlengsta stökk í heimi. Þetta Ís-
landsmet hans stendur enn. 
„Stórkostlegt afrek sem allar milljóna-
þjóðir yrðu stoltar af,“ var skrifað á 
forsíðu Morgunblaðsins um afrek Vil-
hjálms undir mynd sem sýnir hann fara 
fram hjá öllum merkjum vallarins.

„Það afrek er annað bezta þrístökks-
afrek sem íþróttasagan getur um. Þar 
til á föstudaginn hefði þessi árangur 
Vilhjálms verið jafn staðfestu heims-
meti í greininni, sem Rússinn Fedosojev 
átti. En á föstudaginn stökk Pólverjinn 
Josef Schmidt 17,03 m, og er ekki vitað 
annað um það afrek en það verði stað-
fest sem heimsmet“ stóð á forsíðu 

blaðsins. „Stökksería Vilhjálms var með 
eindæmum jöfn og góð, svo góð að 
hún hlýtur að skjóta beztu þrístökkv-
urum heims skelk í bringu,“ stóð enn 
fremur.

Í umfjöllun um mótið kemur fram að 
Vilhjálmur hafi verið heppinn hreinlega 
að ná mótinu. Það hafi byrjað klukkan 
fjögur á laugardeginum en klukkan 14 
á sunnudeginum. Vilhjálmur hélt að 
mótið byrjaði einnig klukkan fjögur og 
mætti hann fimm mínútur fyrir tvö og 
sleppti fyrstu tilraun.

En stökkserían var glæsileg: 16,23 í 
fyrsta stökki, 16,30 í öðru og aftur 16,23 
í því þriðja. Svo komu 16,46 metrar áður 
en risastökkið leit dagsins ljós. Fyrsta 
stökkið var 6,05 metrar, miðstökkið 
hljóðaði upp á 5,02 og lokastökkið var 
5,63 metrar eða samtals 16,70 metrar.

Þ ETTA  G E R Ð I ST :  7 .  ÁG Ú ST  1 9 6 0

Vilhjálmur jafnaði heimsmet

Samkvæmt tilkynngu Hróksins 
fengu öll börnin í Kulusuk gjafir 
og gleðin var allsráðandi, en frá-
bærum degi lauk með æsispenn-
andi fótboltaleik á splunku-

nýjum sparkvelli.
Þaðan lá leiðin til Tasiilaq, sem er 

höfuðstaður Austur-Grænlands. Þar var 
slegið upp alhliða veislu í félagsheimil-
inu, þar sem Hrafn tefldi við tugi heima-
manna á öllum aldri, meðan Birkir Blær 
og Jónas Margeir léku listir sínar.

Fjölmargir komu að fylgjast með, og 
brustu sumir í dans undir tónaflóðinu 
meðan taflið stóð sem hæst. Sannarlega 
frábær hátíðardagur, til minningar um 
Gerdu Vilholm, heiðursfélaga Hróksins 
og máttarstólpa barnanna í Tasiilaq. 
Justus Hansen, þingmaður á grænlenska 
þinginu og Hróksliði með meiru, minnt-
ist Gerdu, sem lést í janúar á síðasta ári, í 
fallegri setningarræðu. Justus hefur lagt 
fram tillögu um að skák verði gerð að 
kennslugrein fyrir öll grunnskólabörn, 
og er búist við almennri samstöðu um 

málið, enda er skákin að skjóta sterkum 
rótum á Grænlandi eftir fimmtán ára 
starf Hróksins þar í landi.

Sigurvegari dagsins í minningar-
veislunni um Gerdu Vilholm var hin 10 
ára gamla Anitse Kuitse, sem sat ein eftir 
þegar Hrafn hafði lokið öðrum skákum. 
Hún fékk veglegan bikar að launum, og 
allir mótherjar Hrafns hlutu gullpen-

inga og önnur verðlaun í boði Kiwanis-
klúbbsins Heklu. Sérstakra vinsælda nutu 
íslensku landsliðstreyjurnar, sem KSÍ 
lagði til, enda óhætt að segja að næstum 
hver einasti Grænlendingur haldi með 
strákunum okkar. Með þessum viðburði 
var botn sleginn í Polar Pelagic-hátíðina, 
sem hófst í Kulusuk í janúar. Þá öftruðu 
veðurguðir ferð Hróksliða frá Kulusuk 
til Tasiilaq, en sólin baðar nú hina fögru 
austurströnd Grænlands.

Hróksliðar hafa jafnframt heimsótt 
vini sína á PITU, sem er heimili fyrir börn 
sem ekki geta dvalið hjá fjölskyldum 
sínum. Þar fengu börnin ýmsar góðar 
gjafir, m.a. föt og spjaldtölvur í boði 
Tölvulistans. Leiðin lá líka á dagheimili 
sem rekið er af góðgerðarsamtökum 
og þar var slegið upp stórtónleikum 
og gjafir afhentar. Börnin í Tasiilaq og 
Kulusuk nutu góðs af framlagi íslenskra 
prjónakvenna, ekki síst prjónahópnum 
í Gerðubergi, en þær hafa á síðustu árum 
nestað Hróksmenn með óteljandi gjafir 
til grænlenskra barna.

Tafl og tónaflóð Hróksins
Liðsmenn Hróksins hafa síðustu daga staðið fyrir hátíð á Austur-Grænlandi, þar sem 
búa næstu nágrannar Íslendinga. Byrjað var með hinni árlegu Air Iceland Connect-hátíð 
í Kulusuk, þar sem Hrafn Jökulsson tefldi við öll börn bæjarins, og tónlistarmennirnir 
Birkir Blær Ingólfsson og Jónas Margeir Ingólfsson töfruðu alla upp úr skónum.

Næsta ferð Hróksins til Grænlands verður í september, en þá mun félagið jafnframt slá upp stórmóti í Reykjavík í tilefni af 20 ára 
afmæli félagsins, en það var stofnað 12. september 1998. 

Sigurvegari dagsins í minningarveislunni 
um Gerdu Vilholm var hin 10 ára gamla 
Anitse Kuitse, sem sat ein eftir þegar 
Hrafn hafði lokið öðrum skákum.
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Hrannar Björn Arnarson hóf hlaup fyrir fimm árum og hefur hlaupið tíu kílómetra í flestum höfuðborgum Norðurlanda. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Hleypur í  
höfuðborgum 
Norðurlanda
Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri þingflokks jafnaðarmanna 
í Norðurlandaráði, þarf oft að sækja fundi á Norðurlöndunum og grípur 
þá tækifærið og kynnir sér borgirnar með því að hlaupa um þær. ➛2

Ertu 

svefnlaus?



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 | 

Ég byrjaði í rauninni að hlaupa 
fyrir fimm árum þegar 
ég hætti að hlaupa á eftir 

Jóhönnu Sigurðardóttur,“ segir 
Hrannar brosandi en hann var 
aðstoðarmaður Jóhönnu þegar 
hún var forsætisráðherra. „Ég 
einsetti mér að hlaupa tíu kíló-
metrana í maraþoninu það árið 
þó ég hefði aldrei hlaupið meira 
en þrjá kílómetra á bretti og 
aldrei hlaupið úti. En nú er þetta 
mín aðalhreyfing og ég reyni að 
hlaupa svona tvisvar til þrisvar í 
viku, tíu kílómetra eða meira. Ég er 
alltaf með hlaupafötin í töskunni á 
ferðalögum enda eru hlaup kjörin 
leið til að skoða umhverfið með 
aðeins öðrum hætti.“

Hrannar segist ekki eltast við 
tímatökur eða vegalengdir. „Ég 
er samt þannig innréttaður að ég 
þarf að hafa markmið til að stefna 
að og hef sett mér að hlaupa tíu 
kílómetra í öllum höfuðborgum 
Norðurlandanna því ég hef verið 
að ferðast mikið þar. Í fyrra 
vantaði mig bara Þórshöfn en náði 
hinum sjö. Í fyrra ákvað ég líka að 
hlaupa 500 kílómetra á árinu en 
það gekk svo vel að fyrir fimm-
tugsafmælið í september var það 
komið og ég náði 700 kílómetrum 
á árinu svo núna er markmiðið að 
hlaupa þúsund kílómetra í ár og 
gengur ágætlega með það.“

Hann segir Kaupmannahöfn 
og Reykjavík vera sínar uppá-
halds hlaupaborgir. „Ég þekki 
hinar náttúrlega ekki eins vel og 

Reykjavík sem er hlaupaparadís 
að flestu leyti, með fallegri náttúru 
og stígum um allt sem hægt er að 
hlaupa á allt árið. En hér eru auð-
vitað hólar og hæðir sem vantar 

Hrannar hleypur yfirleitt rúmlega tíu kílómetra tvisvar til þrisvar í viku. 

Hlaupastígar borgarinnar fá ágætiseinkunn hjá Hrannari og nú eru náttúru-
hlaup næstu skref. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Ég þarf að hafa 
markmið til að 

stefna að og hef sett mér 
að hlaupa tíu kílómetra í 
öllum höfuðborgum 
Norðurlandanna. Í fyrra 
vantaði mig bara Þórs-
höfn en náði hinum sjö

LOSAÐU ÞIG VIÐ FÓTAPIRRINGINN

Sölustaðir:  Flest apótek og www.heilsanheim.is

Ertu að glíma  
við fótapirring og  
sinadrátt á nóttinni?

MAGNESÍUM NIGHT 
húðvörurnar geta 
hjálpað þér.

Innihalda:  
  Magnesíum  
  Arnica 
  Lavender

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
Leiðsögn erlendra og innlendra ferðamann um Ísland.
 Flest stéttarfélög styrkja nemdur til náms.
 Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu.

Helstu námsgreinar:
 Helstu viðkomustaðir ferpamanna á Íslandi í máli og myndum.
 Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
 Saga landin, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
 Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.

Umsögn: Fyrir nokkrum áruð stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla 
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu 
að kennslunni og áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn 
á námsefninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem 
landið okkar er og virðingu sem okkur ber að sýna í því. Kennararnir voru 
mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu  
til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

alveg í sléttlendið í Kaupmanna-
höfn sem er ákveðinn kostur og 
þar er líka fullt af flottum leiðum.“

Hrannar segist oftast vera einn 
á hlaupunum. „Einn af kostunum 
við hlaupin er að maður getur 
hoppað út hvenær sem er og þarf 
ekki að binda sig við annarra 
manna klukkur. Ég hef hins vegar 
komist upp á lagið með það upp 
á síðkastið að nota podcast þegar 
ég er að hlaupa og til dæmis er 
ég búinn að hlusta á eitthvað um 
hundrað þætti af Í ljósi sögunnar. 
Það má eiginlega segja að Vera 
Illugadóttir hafi verið minn besti 
hlaupafélagi undanfarið ár. Ég 
prófaði líka í fyrra að skrá mig í 
hlaupahóp sem heitir Náttúru-
hlaup sem hleypur úti í náttúrunni 
en ekki bara á hlaupastígum og 
það opnaði í rauninni alveg nýja 
vídd fyrir mér sem hlaupara. „segir 
hann. „Það er svo rosalega mikið 
af flottum leiðum hér í kringum 
höfuðborgarsvæðið sem hægt er 
að fara og þarf ekki að hlaupa alltaf 
sömu sporin dag eftir dag eins og 
maður var farinn að gera heldur 
getur endalaust fundið nýjar leiðir 
hér í kring.“

Hrannar segir staðalhlaupa-
búnaðinn sinn mjög einfaldan. 
„Ég hef ekki alveg dottið inn í 
tækjavæðinguna í kringum þetta. 
Ég er bara með minn síma og mitt 
hlaupaapp í honum, hlaupaskó, 

buxur og einhverja peysu og þarf 
ekkert meira. Ég er kominn upp á 
lag með að geta hlaupið nokkuð 
langt án þess að þurfa alltaf að vera 
að drekka og borða. Mér gáfaðri 
menn eru reyndar að skamma 
mig fyrir það því það sé ekki gott 
fyrir kroppinn svo þegar ég veit að 
ég ætla að hlaupa langt þá tek ég 
með mér vatnsbrúsa en annars eru 
þetta bara fötin.“

Hann segist ekki hafa leitt 
hugann að sérstöku mataræði. „Ég 
er ekki að hlaupa það krefjandi 
hlaup að ég þurfi að leggja allt 
undir og svo þarf ég svo oft að grípa 
tækifærin þegar þau gefast að ég 
er ekkert að skipuleggja daginn í 
kringum hlaupin en reyni þó að 
troða mig ekki út rétt áður en ég 
fer út. Ég grínast stundum með það 
að ég sé að hlaupa af því mér finnst 
svo gaman og gott að borða. Ég vil 
geta leyft mér hvað sem er í mat 
og drykk og hleyp þá þess meira á 
móti.“

Fyrir utan hinn augljósa heilsu-
ávinning af því að hlaupa telur 
Hrannar hlaupin hafa gert sér gott 
á fleiri vegu. „Þegar ég var að byrja 
að hlaupa lengri veglengdir fór ég 
að fá verki í mjaðmirnar og hnén 
og þá benti mér einhver á að láta 
kíkja á fæturna á mér og kom í 
ljós að annar fóturinn var styttri 

en hinn og ég var farinn að beita 
öllum líkamanum kolvitlaust. Eftir 
að ég lét stilla það af með innleggi 
þá finn ég ekki fyrir þessu,“ segir 
hann og bætir við. „Og ég hef oft 
velt fyrir mér hversu margir lifa 
með verkjum sem er hægt að laga 
með því að fá smá innlegg í skóna. 
Það er enginn með fullkomlega 
jafna fætur og með aldri og álagi 
fara að koma fram verkir. Það 
bjargaði mér allavega og minni 
heilsu að láta líta á þetta og laga 
það og ég veit ekkert hvenær þetta 
hefði komið upp ef ég hefði ekki 
byrjað að hlaupa.“ Hrannar stefnir 
á sitt fimmta Reykjavíkurmaraþon 
eftir mánuð. „Ég hef hlaupið fyrir 
MS félagið undanfarin ár en nú 
ætla ég að hlaupa hálfmaraþon 
fyrir Bjarkarhlíð, nýja þjónustu-
miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. 
Ég hef fylgst með því starfi sem þar 
hefur farið fram og vil leggja því 
lið til þess að tryggja að það haldi 
áfram.“

Hrannar sér fram á að halda 
áfram að hlaupa enda hefur hann 
bæði gagn og gaman af því. „Ég er 
mjög organískur hlaupari allavega 
enn sem komið er. En ég finn að 
þetta er sport sem dregur mann 
alltaf lengra og lengra og ég sé alltaf 
nýjar áskoranir og nýja mögu-
leika.“

Framhald af forsíðu ➛
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ÖRUGGT START 
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir flestar gerðir 
bifreiða. Veldu þrautreynda vöru frá gæðaframleiðanda.
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Exide fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís 
um land allt. Sími 515 1100 • pontun@olis.is • olis.is 

„Platooning“ er framtíðin  
í akstri flutningabíla
 ➛2



Það sem ef til vill 
mesta athygli vakti á 

þessari kynningu MAN 
er þróun búnaðar fyrir 
flutningabíla sem leyfir 
þeim að aka um hrað-
brautirnar í lest með stutt 
á milli bíla (10-15 metra). 

Trukkabílaframleiðandinn 
MAN bauð blaðamönnum 
um daginn í heimsókn til 

Berlínar að kynna sér nýjungar í 
framleiðslu fyrirtækisins þekkta, 
sem er með höfuðstöðvar í 
München. Bílablaðamaður Frétta-
blaðsins var einn þeirra og fékk að 
kynnast þeirri hröðu þróun sem er 
í tæknivæðingu og þróun flutninga-
bíla, hvort sem þeir eru ætlaðir 
fyrir vörur, fólk eða grjóthnullunga. 
MAN framleiðir líka breiða línu 
sendibíla sem eru nú óðum að raf-
magnsvæðast, en trukkaframleiðsla 
MAN spannar frá þriggja tonna 
bílum upp í trukka sem bera 250 
tonn með eigin þyngd.

Blaðamönnum sýnd virkni 
sjálfakandi flutningabíla
Það sem ef til vill mesta athygli 
vakti á þessari kynningu MAN er 
þróun búnaðar fyrir flutningabíla 
sem leyfir þeim að aka um hrað-
brautirnar í lest með svo stutt á 
milli bíla (10-15 metra) að eyðsla 
þeirra minnkar um 15%. Þetta kalla 
þeir hjá MAN og víðar „Platoon-
ing“. Það sem meira er með virkni 
búnaðarins, þá er meiningin að 
flutningabílarnir verði mannlausir, 
nema fremsti bíll. Ef til vill endar 
það þannig að allir flutningabílar 
verða mannlausir og mun slíkt 
spara mikla fjármuni í formi launa 
og lækka með því flutningskostnað 
til mikilla muna.

Tæknilausnin er sannarlega til 
staðar og sýndi MAN fram á virkni 
hennar á flugbraut sem fyrirtækið 
fékk að láni, en hún er ein af flug-
brautum nýs flugvallar sem mein-
ingin er að taka í notkun rétt fyrir 
utan Berlín. Þar ók fremsti trukkur 
með ökumanni en þar á eftir kom 
annar og í honum sátu blaðamenn 
ásamt starfsmanni MAN sem sýndi 
þeim hvernig þessi búnaður virkar. 
Búnaðurinn svínvirkaði, enda búið 
að mála línur líkt og á hraðbrautum 
á flugbrautina.

Prófanir hafnar milli  
München og Nürnberg
MAN hefur þegar hafið raun-
verulegar prófanir á þessum 
„Platooning“-búnaði í nokkrum 
bíla sinna sem aka á milli München 

„Platooning“ (keðjun) er  
framtíðin í akstri flutningabíla
Mannlausir flutningabílar munu brátt aka um hraðbrautirnar með stutt bil á milli bíla og reyndar 
eru tilraunir þegar hafnar. Þessi tilhögun minnkar verulega eyðslu bílanna og er í leiðinni um-
hverfisvæn. MAN er einnig framarlega í þróun sendibíla og rúta sem eingöngu ganga fyrir rafmagni.

Flutninga-
bílar MAN 
við prófanir á 
hraðbrautum 
Þýskalands.

og Nürnberg á A9 hraðbrautinni. 
„Platooning“-tæknin er ekki enn 
orðin lögleg en þýsk yfirvöld hafa 
leyft mannaðar prófanir og fylgjast 
vel með þróuninni. Ef hún reynist 
örugg sparast mikið eldsneyti og 
mengun bílanna minnkar að sama 
skapi mikið. MAN segir að auk 
þess verði akstur flutningabílanna 
öruggari og getur búnaðurinn t.d. 
bremsað innan 5 millisekúndna, 
eða mun hraðar en nokkur lifandi 
maður getur brugðist við, ef hægist 
á ökutækinu fyrir framan.

Fleiri trukkaframleiðendur eru 
að þróa sams konar búnað og sem 
betur fer hafa þeir allir borið gæfu 
til að samræma aðgerðir sínar með 
þeim hætti að hann virkar á milli 

bílgerða og það mun hraða þróun 
búnaðarins og stytta tímann þar 
til hægt verður að treysta alfarið á 
þessa lausn, umhverfinu, neyt-
endum og ökumönnum til góðs.

Rafbílavæðing  
sendibílaflotans
Blaðamönnum gafst einnig tæki-
færi til að prófa hreinræktaða 
rafmagnsútgáfu af sendibílum 
MAN og nýtti greinarritari það 
tækifæri vel og sannreyndi að þar 
fara skemmtilegir bílar. Eitt það 
skemmtilegasta við að aka slíkum 
sendibílum er hve miklu meira 
upptak þeir hafa en hinir hefð-
bundnu sendibílar MAN, sem 
einnig voru til prófunar til saman-

burðar. Verða sendibílar MAN frá 
3 til 26 tonnum í boði eingöngu 
drifnir áfram af rafmagni.

Það er ekki minna unnið með því 
að rafvæða sendibíla en heimilis-
bíla þar sem sendibílar eru tíðum 
í miðborgum Evrópu og menga 
þar mikið með sínar dísilvélar, 
þ.e. hingað til, en því ætlar MAN 
að breyta. Auk þess að rafmagns-
bílarnir verði mengunarlausir þá 
eru þeir líka hljóðlausir og hver vill 
ekki losna við símal andi og háværa 
sendibíla í sinni borg.

Næsta skref hjá MAN er að raf-
væða einnig rútur sínar og er sú 
þróun þegar hafin og í fyrstu mætti 
nota slíkar rútur í tilfelli þeirra sem 
mest erindi eiga inni í borgum.

Allir bílaframleiðendur heims 
taka þátt í samkeppninni í 
Frakklandi þar sem veitt eru 

verðlaun fyrir frammistöðu bíla hvað 
varðar umhverfismildi, minnstu 
losun mengunar og mestu spar-
neytni. Dómnefnd skipa 13 blaða-
menn og mælikvarðinn sem stuðst 
er við í valinu eru nákvæm gögn yfir 
CO2 losun, eldsneytisnotkun og fleira. 
MAAF Assurance, eitt af leiðandi 
tryggingafélögum í Frakklandi, 
stendur fyrir samkeppninni.

Suzuki Swift með 1.2L DUALJET + 
SHVS vélinni varð einróma fyrir vali 
dómnefndar. Til grundvallar valinu 
lágu meðal annars kostir bílsins með 
tilliti til verðs, afkastagetu og áreiðan-
leika. Þess má geta að Suzuki Swift var 
valinn Bíll ársins hér á landi í fyrra í 
flokki smærri fólksbíla og hann hefur 

frá upphafi verið ferlega skemmti-
legur akstursbíll á verði fyrir hvern 
sem er.

Enn fremur er Suzuki Swift Sport 
með allra skemmtilegustu akstursbíl-
um og fékk frábæra dóma í reynslu-
akstri hér í blaðinu á þessu ári. Þar fer 
einnig bíll sem flest veski ráða við.

Suzuki Swift fékk gullið í Grand 
Prix Auto Environment MAAF

Minnsti smíðabíll Mercedes 
Benz, A-Class er nú kominn 
til landsins af nýrri fjórðu 

kynslóð og hefur hann fríkkað 
verulega frá fyrri gerð. A-Class er nú 
orðinn öllu stærri en forverinn, hefur 
lengst, breikkað og farangursrýmið 
stækkað. 

Bílablað Fréttablaðsins prófaði 
þessa nýju gerð bílsins um daginn og 
hreifst talsvert af bílnum, þar fer afar 
góður akstursbíll sem er alger spari-
baukur, en hann kostar skildinginn 
fyrir ekki stærri bíl, en á móti kemur 
að hann er hlaðinn nýjustu tækni frá 
Mercedes Benz. Hann hefur meira að 
segja erft ýmislegt góðgæti frá flagg-
skipinu S-Class. 

A-Class er nú orðin hátækni-
væddur eins og stærri lúxusbílar 
Mercedes-Benz, E-Class og S-Class  
og er nú m.a. kominn með hið 
magnaða Intelligent Drive sem er í S-

Class bílnum og veitir ökumanni og 
farþegum mikil þægindi í akstrinum. 
Innanrýminu svipar til stærri lúxus-
bíla Mercedes-Benz með stórum og 
breiðum skjá. Þá er bíllinn með hinu 
nýja og háþróaða raddstýringarbún-
aði Hey Mercedes sem þýski lúxus-
bílaframleiðandinn hyggst setja í alla 
nýja bíla sína á næstunni.

Tvær vélar verða í boði í hinum 
nýja A-Class til að byrja með. Annars 
vegar A 180d með 116 hestafla dísil-
vél sem er 10,8 sekúndur úr kyrr-

stöðu í hundraðið. Togið er 260 Nm 
og eyðslan er frá 4,1 l/100 km. Þetta 
var sannreynt í akstri upp á Flúðir 
um daginn og í þó nokkuð frísk-
legum akstri þangað reyndist raun-
veruleg eyðsla bílsins aðeins 4,8 lítrar 
og ekki jókst hún mikið við bæjar-
aksturinn. Einnig má fá A-Class 200 
með 163 hestafla bensínvél en hann 
er 8 sekúndur í hundraðið. Togið er 
250 Nm og eyðslan er frá 5,1 l/100 
km. Innan skamms kemur síðan 
A250 sem er talsvert aflmeiri bíll. 

A-Class kemur einnig í AMG 
útfærslu en það verður þó ekki fyrr 
en um næstu áramót. Síðar á árinu 
verður hann auk þess í boði í glænýrri 
sedan-útgáfu með skotti en þannig 
hefur A-Class aldrei verið fram-
leiddur áður. Til marks um það hve 
mikla trú Mercedes Benz hefur á A-
Class verður hann fyrsta sinni boðinn 
kaupendum í Bandaríkjunum.

Nýi A-Class er alger sparibaukur

A-Class er nú orðin hátæknivæddur.

Suzuki Swift varð einróma fyrir vali 
dómnefndarinnar.
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BMW X1 18d xDrive. Verð frá 5.950.000 kr.

BMW X3 20d xDrive. Verð frá 7.190.000 kr.

BRUNAÐU INN Í FRAMTÍÐINA Í DAG Á NÝJUM
BMW X1 EÐA BMW X3.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

UPPLIFÐU
FRAMTÍÐINA
NÚNA.

Staðalbúnaður í BMW X3 er m.a.: 8 gíra Steptronic sjálfskipting, 190 hestafla dísilvél með EU6 
mengunarstaðli, 18" álfelgur, start-stopp búnaður, BMW professional 100W hljómtæki, handfrjáls 
símabúnaður, 6,5" litaskjár í mælaborði, LED dag- og afturljós, bakkmyndavél, leggja í stæði 
búnaður o.m.fl. Eldsneytisnotkun 5,0-5,4 l/100 km.

Staðalbúnaður í BMW X1 er m.a.: 8 gíra Steptronic sjálfskipting, 150 hestafla dísilvél með EU6 
mengunarstaðli, 17" álfelgur, start-stopp búnaður, BMW professional 100W hljómtæki, handfrjáls 
símabúnaður, 6,5" litaskjár í mælaborði o.m.fl. Eldsneytisnotkun 4,8 l/100 km. 
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Sheer
Driving Pleasure



Örn Óskarsson, ljósmyndari 
og líffræðikennari við Fjöl-
brautaskólann á Selfossi, 

hefur um rúmlega tveggja áratuga 
skeið haldið úti fróðlegum vef um 
fuglalíf, ornosk.com, einkum á Sel-
fossi og í nágrenni. Örn og eigin-
kona hans, Kristín Runólfsdóttir, 
fara líka víða um land að taka 
myndir eða til að njóta náttúrunnar 
í fríum. Þau vilja þá gjarnan komast 
út fyrir alfararleiðir inn til landsins 
þar sem vegir eru víða torfarnir, 
eða að minnsta kosti ekki fyrir 
fólksbíla.

Þau Örn og Kristín áttu fjórhjóla-
drifinn Dacia Duster í fimm ár og 
í vor endurnýjuðu þau bílinn með 
kaupum á nýjum Duster sem er enn 
betur búinn en hinn og auk þess 
þægilegri og hljóðlátari. Það sem 
kom þeim þó einna mest á óvart á 
nýlegu ferðalagi til Egilsstaða var 
hversu eyðslugrannur bíllinn er 
þótt fjórhjóladrifinn sé.

Hrósa sparneytninni
„Já, ég má til með að hrósa eyðsl-
unni á Dusternum. Meðaleyðslan 
hjá okkur um daginn í vikuferð 
austur á Hérað og heim aftur var 4,6 
lítrar að meðtöldum öllum akstri 
fyrir austan‚ m.a. til Kárahnjúka og 
annarra staða á hálendinu eystra. 
En þegar ég tek bara tillit til lang-
keyrslunnar fram og til baka, þá var 
meðaleyðslan 4,5 lítrar á hundraðið 
þrátt fyrir talsverðan mótvind á leið 
heim til Selfoss. Ég man að þegar 
við komum til Egilsstaða eftir um 
580 km ferðalag frá Selfossi sá ég 
að ég hefði getað ekið 480 km í við-
bót á tankinum samkvæmt mæli 
bílsins. Það fannst mér ansi gott,“ 
segir Örn sem er afar ánægður með 
nýja bílinn.

„Ég var ánægður með þann eldri 
sem aldrei brást. En ég finn það 
greinilega á nýja bílnum að lagður 
hefur verið mikill metnaður í að 
gera enn betur. Hann er breyttur í 
útliti, komin ný innrétting og sæti, 
hann er hljóðlátari en sá eldri og 

líka betur búinn tæknilega og með 
enn meiri torfærugetu,“ segir Örn, 
ánægður eigandi Dacia Duster.

Gríðarlega vinsælir bílar
Dacia Duster er búinn vélum 
Renault sem eru annálaðar fyrir 
sparneytni eins og endurteknar og 
árlegar sparaksturskeppnir hafa 
sannað. Meðal annars varð frægt 
þegar blaðamaður Morgunblaðsins 
ók um árið Renault Megane Sport 
Tourer ríflega hringveginn á einum 

tanki. Þessarar tækni Renault njóta 
bílgerðir Dacia ásamt bestu tækni 
frá Nissan sem er einnig hluti 
Renault-samsteypunnar.

Bílar Dacia, jepplingurinn Dus-
ter, skutbíllinn Logan, sendibíllinn 
Dokker og nú frá því nýlega hjá BL 
einnig fólksbíllinn Sandero, njóta 
allir mikilla vinsælda í Evrópu þar 
sem einstakar gerðir eru á meðal 
þeirra söluhæstu á markaðs-
svæðum sínum. Á meðal dæma 
um það eru Frakkland, Þýskaland 

og Spánn, að ekki sé talað um 
Rúmeníu, þar sem bílarnir eru 
framleiddir.

Ástæðan er ekki síst sérlega hag-
stætt verð og lítill rekstrarkostn-
aður vegna sparneytni og áreiðan-
leika. Þessum kostum gera íslensku 
bílaleigurnar sér góða grein fyrir 
eins og ökumenn um allt land hafa 
tekið eftir þegar þeir mæta hverjum 
Dusternum á eftir öðrum á vegum 
og fjölmennum áfangastöðum 
landsins.

Sparibaukurinn Duster
Var með rauneyðslu upp á 4,5 lítra í utanbæjarakstrinum. Er mikið notaður af bílaleigunum 
enda er hann einn mest áberandi bíllinn á þjóðvegum landsins og ferðamenn oftast undir stýri.

Þó að erfiðlega hafi gengið að 
ná upp fjöldaframleiðslunni 
á Tesla Model 3 bílnum hefur 

Tesla nú náð markmiðum sínum 
um framleiðslu yfir 5.000 bíla á 
viku og salan í júlí endurspeglar 
það. 

Tesla seldi 14.250 eintök af 
Model 3 bíl sínum og sló með 
því met yfir sölu hreinræktaðra 
rafmagnsbíla, en aldrei hefur 
rafmagnsbíll selst í meira magni 
á einum mánuði. Tesla hefur alls 
selt 38.617 Model 3 bíla á árinu og 
sú tala á eftir að hækka verulega 
nú þegar framleiðslan er komin á 
þetta flug. Tesla seldi að auki um 
1.200 Model S og 1.325 Model X 

bíla í júlí, sem er reyndar minni 
sala þeirra bíla en í júní, en á pari 
við sölu þeirra í júlí á síðasta ári. 

Ef svo fer sem horfir mun Tesla 
selja meira af Model S bílnum í ár 
en Nissan mun selja af Leaf raf-
magnsbíl sínum. Það er þó langt 
í það að Model 3 nái heildarsölu 
Leaf frá tilkomu hans, en sala hans 
fer að nálgast 400.000 eintök. 

Góð sala Model 3 virðist þó 
ekki mikið vera að hjálpa rekstr-
inum hjá Tesla þar sem fyrirtækið 
greindi frá mesta tapi sínu á öðrum 
ársfjórðungi þessa árs. Tesla á þó 
reyndar von á að fyrirtækið verði 
rekið yfir núllinu á næsta ári, en sú 
saga hefur reyndar heyrst oft áður.

Tesla með metsölu í júlí
Tesla seldi 14.250 eintök og sló met yfir sölu hreinræktaðra rafmagnsbíla.

Fyrsti hreinræktaði rafmagns-
bíll sem Porsche ætlar að 
setja á markað hefur hingað 

til borið vinnuheitið Mission E. 
Porsche hefur hins vegar tilkynnt 
um nýtt nafn á bílnum, þ.e. Taycan, 
sem hann mun bera er hann kemur 
á markað á næsta ári. 

Taycan verður hreint enginn 
aumingi er kemur að drægi og afli, 
en hann á að komast 500 kílómetra 
á hleðslunni og skartar 600 hest-
öflum sem fara til allra hjóla bílsins. 
Það mun aðeins taka 15 mínútur 
að hlaða rafhlöður bílsins að 400 
km drægi, þökk sé nýrri 800 volta 
hleðslustöð.

Áætla að selja  
20.000 bíla á ári
Porsche gerir ráð fyrir að fram-
leiða um 20.000 eintök af Taycan, 
en það samsvarar tveimur þriðju 
hlutum árlegrar sölu á Porsche 911 
bílnum. Þessi áætlaða sala bílsins 
lýsir mikilli bjartsýni hjá Porsche-
mönnum og vafalaust er innistæða 
fyrir svo jákvæðri áætlun og víst er 
að margir eru spenntir fyrir útkomu 

bílsins. Porsche Taycan á að vera 
nokkru sneggri en 3,5 sekúndur að 
ná 100 km hraða og það tekur hann 
aðeins um 12 sekúndur að ná 200 
km hraða.

Miklar prófanir á bílnum standa 
nú yfir hjá Porsche víðsvegar um 
heim við afar misjafnar aðstæður, 
en þeir hjá Porsche segja að þegar 
Taycan komi á markað eigi hann að 
ganga eins og nákvæmt klukkuverk, 
sama hvaða aðstæðum hann mætir.

Taycan verður hreint enginn aumingi er kemur að drægi og afli.

Mission E verður Taycan
Porsche áætlar að 
selja 20.000 ein-
tök af rafmagns-
bílnum Taycan 
á ári, sem sam-
svarar ⅔ hlutum 
árssölunnar á 911 
bílnum.

Já, ég má til með að 
hrósa eyðslunni á 

Dusternum. Meðaleyðslan 
hjá okkur í vikuferð austur á 
Hérað og heim aftur var 4,6 
lítrar að meðtöldum öllum 
akstri fyrir austan‚ m.a. til 
Kárahnjúka og annarra 
staða á hálendinu eystra.

Dacia Duster á heimavelli í fagurri náttúru Íslands. 
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Fold fasteignasala 
kynnir: Gullengi 1, 112 
Reykjavík, íbúð 301. 
Opið hús á morgun, 
8. ágúst kl. 17.15 - 18, 
verið velkomin.

Mjög góð 114,1 fm þriggja 
til fjögurra herbergja íbúð 
á efstu hæð í 3ja hæða 

húsi ásamt 22 fm bílskúr, samtals 
136,1 fm. Sex íbúðir eru í húsinu. 
Tvennar svalir. Góð aðkoma, næg 
bílastæði. Stutt í margvíslega 
þjónustu í Grafarvoginum.

Húsið og íbúðin hafa fengið gott 
viðhald í gegnum tíðina. Húsið 
er steinað. Skipt var um gler og 
þakið málað fyrir 5 árum. Snyrtileg 
sameign, stigagangur teppalagður. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega.

Þegar inn er komið tekur við hol 
með fataskáp. Stofa og borðstofa í 
tveimur rýmum (sem gefur mögu-
leika á að breyta í herbergi), útgengt 
er út á flísalagðar svalir, gott útsýni. 

Eldhúsið er með fallegri innréttingu, 
flísar á gólfum og á milli efri og neðri 
skápa. Innbyggð uppþvottavél fylgir 
með. Búr inn af eldhúsi.

Tvö svefnherbergi, skápar í öðru og 
útgengt úr hjónaherbergi út á svalir 
í austur. Baðherbergið er flísalagt í 
hólf og gólf, baðkar og sturtuklefi, 
innrétting, handklæðaofn og gluggi. 
Upphengt salerni.

Bílskúrinn er með vatni, hita 
og rafmagni. Gott geymslupláss. Í 
heildina falleg eign með góðu innra 
skipulagi.

Falleg íbúð með bílskúr

Fallegt eldhús er í íbúðinni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Sími: 561 1433

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

PREN
TU

N
.IS

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

Opið hús verður á morgun í Gullengi 1 í Grafarvogi. 

Nánari upplýsingar gefur Gústaf Ad-
olf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.



Með þér alla leið

.       

Verð: 90,0 millj.

OPIÐ HÚS

íbúð 1303

Árskógar 6
109 Reykjavík

.       

Verð: 73,5 millj.

OPIÐ HÚS

Öldugata 22 
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 54,0 millj.

OPIÐ HÚS

Framnesvegur 27 
101 Reykjavík

.       

Verð: 38,4 millj.

OPIÐ HÚS

Engihjalli 19
200 Kópavogur

.       

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

Skipholt 11
105 Reykjavík

.       

Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS

Lækjasmári 4
201 Kópavogur

85,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  

Mýrargata 26 

s. 899 1178

101 Reykjavík

Gunnar S. Jónsson, 
sími:

61,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  

Brunnstígur

s. 780 2700

230 Hafnarfjörður

73,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

79,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  

Skerseyrarvegur 3c

s. 697 9300

220 Hafnarfjörður

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  

Ægisgata 5

s. 899 5856

101 Reykjavík

44,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  

Ásakór 4

s. 899 1178

203 Kópavogur

Laus strax

Svan G. Guðlaugsson, 
sími:

Svan G. Guðlaugsson, 
sími:

Svan G. Guðlaugsson, 
sími:

Þórunn Pálsdóttir,
sími:  

Gunnar S. Jónsson, 
sími:
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Indriðastaðahlíð  
301 Borgarnes

.       

Verð: 83,5 millj.
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Digranesheiði 14
200 Kópavogur

.       

Verð: 83,9 millj.
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Funafold 24
112 Reykjavík
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38,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  r e

r r:

Laugarnesvegur

s. 780 2700

105 Reykjavík
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64,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  r e

r r:

Meistaravellir 7

s. 778 7272

107 Reykjavík

e
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ð

r r ð e

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  r e

r r:

Baldursgata

s. 897 0634

101 Reykjavík
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36,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  r e

r r:

Ljósvallagata 14

s. 822 2307

101 Reykjavík
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53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  r e

r r:

Mýrargata 26 ð

s. 845 8958

101 Reykjavík
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e
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38,8 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  r e

r r:

Suðurvangur 12

s. 845 8958

220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 58,9 millj.
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Miðleiti 6
103 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

r r e r:

Jón Rafn Valdimarsson, e
r  sími:

r r e r:

Þórunn Pálsdóttir, e
r r sími:  
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Verð: 54,9 millj.
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Grandavegur 7  
107 Reykjavík

.       

Verð: 72,0 millj.
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ð : :

ð r
ð e

er ð e r ð eð r
r

r e er r e er
e r ð er e r

Gullteigur 18 
105 Reykjavík

r r e r:

Jason Ólafsson, e
r sími: 

r r e r:

Jason Ólafsson, e
r sími: 

r r e r:

Jason Ólafsson, e
r sími: 

r r e r:

Jórunn Skúladóttir, e
r r sími:



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

Lundur og Naustavör - Kópavogi. Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu.

-

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

Íbúðinni var breytt mikið frá upphaflegri 
teikningu byggingarverktakans sem byggði 
húsið og hún innréttuð eftir teikningum frá 
innanhússarkitekt. Granít er í öllum glugga-
kistum og vandaðar innréttingar og fataskápar 
eru í íbúðinni. Innfelld lýsing í loftum í stórum 
hluta íbúðarinnar. Stórar svalir til suðurs. 

Verð 57,9 millj.

Heilsárshús á eignarlandi í landi Heyholts, Borgarbyggð.

Asparás 7 – Garðabæ. Efri hæð – 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 

-

-

Verð 31,5 millj.

-

  

Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Virki-
lega falleg eign í miðbæ Garðabæjar. Þjónusta, 
heilsugæsla o.fl. innan seilingar.

Verð 51,9 millj.

Eignin verður til sýnis á fimmtudag  frá kl. 
17.15 – 17.45 

-

Afar falleg eign á fjölskylduvænum stað í 
Salahverfi í Kópavogi. Golfvöllur GKG í næsta 
nágrenni. Stutt í alla verslun og þjónustu, 
göngu- og hjólaleiðir. 

Verð 59,9 millj.

Ásvallagata 57.  2ja herbergja íbúð – laus til afhendingar strax.

Garðatorg 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Eignin er á allri efstu hæð hússins og frá henni 
nýtur óviðjafnanlegs útsýnis yfir sjóinn, yfir 
Álftanes, Bláfjöllin og austur að Hengli. 

Verð 99,5 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá 
kl. 17.15 – 17.45 

-

-

Verð 44,9 millj.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Efri hæð „penthouse“. Tvennar þaksvalir.

Frostafold 23. 3ja herbergja íbúð með gluggum í þrár áttir.Þorrasalir 13- Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð. Verönd til suðvesturs.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 

-

-

Eignin getur verið laus til afhendingar mjög 
fljótlega. 

Verð 57,5 millj.  

-

-

Verð 69,9 millj.

Garðastræti 16. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Naustabryggja.  5 herbergja íbúð með tvennum svölum. 

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag,  
frá kl. 18.15 – 18.45 

-

Eignin stendur á rólegum stað á 370,8 fm. lóð 
með hellulagðri stétt fyrir framan hús, stórri 
hellulagðri innkeyrslu á austanverðri lóðinni og 
stórri tyrfðri flöt á lóð til suðurs. 

Verð 109,5 millj.

Sólvallagata 59. Einbýlishús í vesturborginni.

OPIÐ HÚS

Í D
AG
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MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

FIM
MTUDAG



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

Nýr Volkswagen á Besta Hekluverðinu
Nú er góður tími til að fá sér nýjan Volkswagen hjá Heklu því við 

vitum aldrei hvað svona frábært verð býðst lengi. 

Tryggðu þér Volkswagen á besta Hekluverðinu og aktu
inn í sumarið.

Besta Hekluverðið 6.990.000 kr.

VW Tiguan Allspace Comfortline+ 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur / Fjórhjóladrifinn / Sjö sæta / Dráttarbeisli  

Fullt verð: 7.635.000 kr.

645.000 kr.

Afsláttur

Besta Hekluverðið 4.990.000 kr.

VW Tiguan Offroad TSI 
Fjórhjóladrifinn / Sjálfskiptur

Fullt verð: 5.790.000 kr.

800.000 kr.

Afsláttur

Besta Hekluverðið 
2.990.000 kr.

VW Polo Comfortline 1.0 TSI / Bensín / Sjálfskiptur

Besta Hekluverðið 4.190.000 kr.

VW Golf GTE Tengiltvinnbíll / Sjálfskiptur / Vistvænn

Besta Hekluverðið 
4.490.000 kr.

VW T-Roc 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur / Fjórhjóladrifinn

Besta Hekluverðið 
4.690.000 kr.

VW Passat GTE Tengiltvinnbíll / Sjálfskiptur / Vistvænn

Besta Hekluverðið 4.190.000 kr.

VWVW T Roc TDI / Dí il / Sjálf ki / Fjó hjól d ifi

2.990.000 kr.

Hér er aðeins sýndur hluti af bílum í boði. Fullt verð er verð hvers bíls með aukabúnaði. Aukabúnaður 
á myndum gæti verið annar en í auglýstum verðdæmum. 5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að 

uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd



Reynsluakstur 
Finnur  
Thorlacius 
finnurth@frettabladid.is 

Audi heldur nú um stundir 
upp á 20 ára afmæli Audi TT 
bílsins en hann sá fyrst dags-

ljósið árið 1998. Segja má að Audi 
TT hafi orðið til vegna ástríðu fyrir 
fallegri hönnun og það þurfti engan 

KOSTIR OG GALLAR

AUDI TT S ● 2,0 LÍTRA BENSÍNVÉL
● 310 HESTÖFL 
● FJÓRHJÓLADRIF
 

Eyðsla: 6,7 l/100 km í bl. akstri 
Mengun: 159 g/km CO2 
Hröðun: 4,5 sek. í 100 km hraða 
Hámarkshraði: 250 km/klst. 
Verð frá: 9.790.000 kr. 
Umboð: Hekla

● Útlit
● Frábær 

akstursbíll
● Innrétting
● Frágangur

● Aftursæti 
aðeins fyrir 
börn

● Verð fyrir 
vandláta

Akstursbíll  draumanna
Í tilefni 20 ára afmælis Audi TT er nú komin andlitslyft þriðja kynslóð. Henni fylgja öflugri vélar, ný 7 gíra 
sjálfskipting og enn fallegra útlit. Mesta breytingin er þó líklega í svokölluðum stafrænum stjórnklefa.

minni mann en Peter Schreyer, einn 
alfrægasta bílahönnuð heims, til að 
teikna þennan fallega bíl sem haldist 
hefur þannig allar götur síðan.

Audi TT er og hefur verið gull-
fallegur gripur frá upphafi og með 
háan glápstuðul sem þeir sannreyna 
sem sitja við stýri hans. Eiginlega 
er þó nýjasta uppfærða gerð hans 
fallegust og það var einmitt bíllinn 
sem prófaður var þessu sinni. 

Audi TT er enn af þriðju kynslóð 
en hefur nú fengið andlitslyftingu og 
það vel heppnaða, en þriðja kynslóð 
bílsins var kynnt árið 2014. Einn bíll 
af þessari nýju gerð hans er kominn 
til landsins og stóðst undirritaður 
ekki freistinguna að fá að prófa 
gripinn. Ekki minnkaði það gleðina 
að til stóð að aka bílnum í Stykkis-
hólm til að taka Breiðafjarðarferj-
una til hinnar draumkenndu eyjar 
Flateyjar.

Frábærir aksturseiginleikar  
og mikið afl
Audi TT er framleiddur í þremur 
útfærslum, sem venjulegur TT og 
í ofursportbílagerðunum TT S og 
TT RS. Reynsluakstursbíllinn TT 
S er með sömu vél og finna má í 
Volkswagen Golf R bílnum, 310 
hestafla 2,0 lítra fjögurra strokka vél 
með forþjöppu. Venjulegur TT er 
með 230 hestafla vél sem einnig er 
2,0 lítra en TT RS er með öskrandi 
400 hesta 2,5 lítra vél og sá bíll er 
aðeins 3,7 sekúndur að ná 100 km 
hraða, en kostar líka 12,8 milljónir. 
Sá aflminnsti kostar 7,5 milljónir en 
TT S kostar rétt undir 10 millj-
ónum og tekur sprettinn í 100 á 4,5 
sekúndum.

Þetta eru alls ekki ódýrir bílar en 
vel þess virði fyrir þá sem hafa unun 
af góðum akstursbílum. Allar gerðir 
hans eru hreint frábærir aksturs-
bílar og reyndist þessi Audi TT S 
algjörlega frábær bíll til aksturs. 
Hann er hreinlega límdur við veginn 
en með ansi stífa fjöðrun sem ekki 
allir óska sér í bílum en er nauð-

synleg í sportbílum sem hæfir eru 
til hressilegs aksturs og til mikillar 
nautnar fyrir þá sem brenna fyrir 
slíkum eiginleikum.

Audi TT er nú kominn með nýja 
7 gíra dual-clutch sjálfskiptingu 
sem Audi segir að hafi gert það 
mögulegt að stytta hina 6 gírana til 
aukinnar hröðunar án þess að fórna 
sparneytni þegar bílnum er ekið í 
sjöunda gír á krúsinu á þjóðvegum. 
Fá má Auti TT S einnig með 6 gíra 
beinskiptingu.

Stífur í öllum akstursstillingum
Audi TT S er með akstursstillingum 
en þó að hann sé stilltur á Comfort 
er fjöðrunin enn nokkuð stíf, en þess 
eðlis er þessi bíll, aldrei skal fórna 
aksturseiginleikunum. Finna má 
mun meiri mun á akstursstillingum 
í öðrum gerðum Audi-bíla, svo 
sem Audi A7 sem reyndur var hér 
fyrir skömmu, en í honum er mun 
meiri munur á þessum akstursstill-
ingum og Comfort stillingin gerir 

fjöðrunina miklu mýkri, enda er A7 
eins konar limósína sem veita á öku-
manni ljúfa upplifun þó stífa megi 
þann bíl upp talsvert til grimmari 
aksturs.

Audi TT S er bíll fyrir tvo þó að 
aftursæti séu reyndar í bílnum 
en Coupé-lag bílsins gerir það að 
verkum að fullorðnum er nánast 
ógerlegt að sitja aftur í sökum lítils 
höfuðrýmis og fótapláss. Þessi aftur-
sæti eru aðeins fyrir börn og vart 
fyrir unglinga.

Allt aðra sögu er að segja af skott-
rými bílsins, en það er óvenju gott 
fyrir sportbíl, 305 lítra, sem kom sér 
vel í ferðinni til Flateyjar. Þessi bíll 
er því hentugur fyrir par, þó að yngri 
börn séu hluti fjölskyldunnar. Leiða 
má þó líkur að því að helstu kaup-
endur Audi TT sé fólk sem komið 
hefur upp börnum sínum og er í 
efnameiri kantinum.

Stafrænn stjórnklefi
Ein helsta breytingin á Audi TT 
með þessari uppfærslu er svokall-
aður stafrænn stjórnklefi þar sem 
ökumaður velur hvaða upplýsingar 
birtast á mælaborðinu, sem er há-
skerpu 12,3 tommu LCD skjár, 
annaðhvort sem venjulegar hring-
laga skífur eða á öllum skjánum 
bak við stýri bílsins. Enginn skjár er 
fyrir miðju mælaborðinu og er þessi 
tilhögun til þess gerð að ökumaður 
sé einbeittari við aksturinn og þurfi 
minna að taka augun af veginum. 
Þessi tilhögun vandist vel, þjónaði 
tilgangi sínum og gaman var að 
fikta í þessum flottu stjórntækjum 
bílsins.

Audi TT verður seint magnsölu-
bíll hér á landi en þó má enn sjá þó 
nokkuð marga slíka bíla á götunum 
sem keyptir voru fyrir hrun. Von-
andi munu samt einhverjir veita sér 
þá ánægju að eignast slíkan gæðabíl, 
leitun er að betri akstursbílum en 
þetta. Þarna fer hreint ótrúlega 
skemmtilegt leiktæki sem greinar-
ritari væri til í að eiga.

TILBOÐ

Icetrack ehf. Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is
www.mtdekk.is

DEEGAN 38 A/T 285/70R17 

kr. 37.900 stk.

Mjög fáguð innrétting eins og í öllum 
Audi bílum, en hér afar sportleg.
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KOSTIR OG GALLAR

ALFA ROMEO 
GUILIA VELOCE

● 2,0 LÍTRA BENSÍNVÉL
● 280 HESTÖFL
● FJÓRHJÓLADRIF

Eyðsla frá: 6,6 l/100 km í bl. akstri
Mengun: 152 g/km CO2

Hröðun: 5,2 sek. í 100 km hraða
Hámarkshraði: 240 km/klst.
Verð frá: 8.290.000 kr.
Umboð: Ísband í Mosfellsbæ

● Útlit
● Aksturshæfni
● Þægindi
● Verð

●  Betri innrétting í sumum 
samkeppnisbílum

Í fyrra kynnti Alfa Romeo Guilia, bíl 
í sama stærðarflokki og BMW 3, 
Mercedes Benz C-Class, Audi A4 

og Jaguar XE og við þessa bíla á hann 
sannarlega að keppa. Margir eru 
sammála um það að þarna hafi Alfa 
Romeo loks komið fram með bíl sem 
erindi á í þessa hörðu samkeppni og 
víst er að hann hefur fegurðina í það 
og skákar þeim líklega öllum á því 
sviðinu, a.m.k. að mati greinarritara. 
Hann er að auki með innanrými og 
skottrými í þennan slag, sem og úrval 
vélarkosta.

Innflytjandi Alfa Romeo, Ísband 
í Mosfellsbæ hefur nýverið fengið 
magnaða útgáfu Guilia til landsins 
og er hann af Veloce-gerð. Það þýðir 
að hann er með 280 hestafla vél, 
fjórhjóladrifinn og kemur á einum 
flottustu 19 tommu felgum sem sjást. 
Ekki skaðar sanseraði blái liturinn á 
bílnum sem við ákveðið sjónarhorn 
í sól virkar fjólublár. Það verður ekki 
tekið af þessum bíl að þarna fer mikill 
töffari sem horft er á og ekki skortir 
hann krafta í kögglum og var þess vel 
notið.

Gríðarlegt vélarúrval
Guilia fæst með 200, 280 og 510 hest-
afla bensínvélum og 136, 150, 180 og 
210 hestafla dísilvélum og með þessu 
úrvali er hann síst eftirbátur þýsku 
samkeppnisbílanna í vélarúrvali. 

Veloce-útfærslan af Guilia sem 
reynd var er með 280 hestafla 
bensínvélinni, en allt þetta afl fæst 
úr aðeins 2,0 lítra sprengirými. 
Með þessari hressilegu vél skortir 
þennan bíl aldrei afl og hann hrein-
lega hendist áfram sem viljugur foli. 
Guilia Veloce útgáfan er reyndar 
svo römm að afli að hún keppir öllu 
fremur við Audi S4, BMW 340i og 
Mercedes Benz AMG C43, sem allir 
eru reyndar með 6 strokka vélum. 
Samt er þetta talsvert ódýrari bíll, 
en líka aflminni en þeir allir. Það 
hjálpar honum þó mikið að hann er 
meira en 100 kg léttari en þeir allir 
og þarf því ekki eins mörg hestöfl 
til að komast úr sporunum. Hann 
vegur aðeins 1.429 kíló og það tekur 

hann aðeins 5,2 sekúndur að ná 100 
km hraða og á meðan á því stendur 
er býsna gaman. En hvernig skyldi 
hann fara með allt þetta afl og hegða 
sér á vegi?

Frábærir aksturseiginleikar
Guilia er í sem stystu máli hrikalega 
skemmtilegur og hæfur akstursbíll 
með nákvæma stýringu, mikinn 
stöðugleika og afar lítinn hliðar-
halla í beygjum. Hann liggur eins 
og klessa og þar sem svo auðvelt 
er að koma sér vel fyrir í frábærum 
framsætunum í bílnum og ná 
fullkominni akstursstöðu er strax 
gríðarlega gaman að henda þessum 
sportbíl um göturnar. Fyrir vikið 
fyllist ökumaður hratt sjálfstrausti 
bak við stýrið og vill ólmur komast 
nær þeim getumörkum sem þessi 
bíll býður upp á. 

Vél með ekki stærra sprengirými 
en 2,0 lítra þarf öfluga forþjöppu til 
að skila öllu þessu afli en Alfa Romeo 
hefur tekist að fela það vel og ekki 
gætir mikils forþjöppuhiks eða væls 
í forþjöppunni og reyndar er hljóðið 
í bílnum enn eitt sem gleður öku-
mann. Guilia er með þremur akst-
ursstillingum, Dynamic, Normal og 
All Weather (DNA). Mikill munur er 
á þessum stillingum og þó svo flestir 
freistist í fyrstu til að taka bílinn ekki 
úr hörðustu Dynamic-stillingunni 
þá er einfaldlega miklu þægilegra að 
aka bílnum í hinum stillingunum. 
Hitt er þó skemmtilegast. Fjöðrunin 
er svo góð í bílnum að hann er ekki 
einu sinni of harður í Dynamic og 
étur allar ójöfnur með bestu lyst. 
Allt er varðar akstursgetu þessa bíls 

virðist stillt að fullkomnun og því 
er mjög auðvelt fyrir ekki svo vana 
ökumenn að aka þessum bíl hratt, 
en örugglega.

Lagleg innrétting en til betri
Að flestu leyti er erfitt að setja út 
á þennan Guilia Veloce bíl, en þó 
verður að segjast að Alfa Romeo 
gerir ekki eins vel í innréttingunni í 
og þýsku keppinautarnir. Hún er þó 
sannarlega snotur en gefur manni 
ekki eins mikla lúxustilfinningu. 
Það er þó fremur hægt að hrósa Alfa 
Romeo fyrir einfaldleika hennar 
frekar en að vera flækja hlutina og 
flest lærist hratt í stjórntækjunum.

Full ástæða er til að ítreka hve 
geggjuð framsætin eru, bæði í útliti 
og að sitja í þeim, en þar er öku-
maður geirnegldur og ekki veitir af 
miðað við getu bílsins.

Þó svo Guilia Veloce sé sportbíll 
að getu og aksturseiginleikum fer 
þarna 5 sæta bíll með gott aftur-
sætispláss og fínt skottrými sem slær 
hátt í 500 lítrana. Hér er því kominn 
úlfur í sauðargæru sem fullt eins má 
skottast með krakkana á í skólann 
eða fara á í gott ferðalag.

Alfa Romeo Guilia Veloce er ein-
faldlega ferlega gott útspil ítalska 
framleiðandans og kærkominn 
nýliði í þennan stærðarflokk. Þeir 
sem eru orðnir leiðir á sama útliti og 
nálgun þýsku samkeppnisbílanna 
ættu að íhuga að fá sér eintak af 
honum þessum. Hann vinnur 
fegurðarsamkeppnina og svo margt 
annað í leiðinni. Alfa Romeo Guilia 
má fá frá 5.990.000 krónum, en þessa 
Veloce-gerð hans frá 8.290.000 kr.

Fegurðar- og      
              fimleikadrottning
Ísband hefur feng-
ið Veloce-útfærsl-
una af hinum nýja 
Alfa Romeo Guilia 
og þar fer 280 hest-
afla úlfur í sauðar-
gæru. Guilia er 5 
manna bíll með 
mikið rými, en um-
fram allt með allra 
fallegustu bílum.

Að sama skapi flottar felgur og þessar eru 19 tommu. 

Hrikalega flott sæti eru í bílnum og framsætin gefa frábæran stuðning

Reynsluakstur 
Finnur  
Thorlacius 
finnurth@frettabladid.is 
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Ford ætlar að fækka bílgerðum 
sínum í Bandaríkjunum og 
víðar og brátt munu fólksbíla-

gerðirnar aðeins innihalda Focus og 
Mustang, en bílar eins og Mondeo 
og Fiesta munu heyra sögunni til. 

Sala fólksbíla Ford hefur snar-
minnkað á undanförnum árum og 
áhersla Ford, sérstaklega í Banda-
ríkjunum, verður á framleiðslu 
jeppa, jepplinga og pallbíla. Ford 
framleiðir vinsælasta pallbíl heims, 

F-150 bílinn, sem selst í um 800.000 
eintökum á ári bara vestanhafs. 
Ford framleiðir einnig Ranger-pall-
bílinn en hyggur nú á smíði enn 
minni pallbíls sem byggður verður 
á undirvagni hinnar nýja fjórðu 
kynslóðar Focus og verður því ekki 
smíðaður á grind, heldur plötu. 
Ekki er þó von á þessum smávaxna 
pallbíl fyrr en árið 2022, ef sögu-
sagnir reynast réttar og yrði hann 
smíðaður í Mexíkó. Mögulegt er 

að þessi smávaxni jepplingur verði 
fyrst í boði í Brasilíu. 

Ford ætlar verulega að fjölga 
gerðum af jeppum, jepplingum og 
pallbílum og styttast fer í kynningu 
á nýjum Bronco-jeppa, sem margir 
bíða spenntir eftir.

Ford ýjar að pallbíl byggðum á Focus 

Porsche 911 GT2 RS á ekki 
lengur metið á hinni 20 kíló-
metra löngu Nürburgring 

akstursbraut því nýlega náði Lam-
borghini Aventador SVJ tímanum 
6:44,97 og bætti met Porsche-bílsins 
um rúmlega tvær sekúndur. Þegar 
Porsche GT2 RS náði metinu í 
fyrra var það tekið af Lamborghini 
Huracan Performante bíl og því 
hefur Lamborghini endurheimt 
þetta eftirsótta met.

Lamborghini hefur ekki enn 
kynnt hinn nýja Aventador SVJ bíl 
en það stendur til á Monterey Car 
Week í Kaliforníu í ágúst. Hann 
hefur verið í prófunum á Nürburg-
ring-brautinni að undanförnu og 
með þessum líka fína árangri. Hætt 
er við því að Porsche unni Lamborg-
hini ekki lengi þessa mets og mæti 
brátt á brautina til nýs metsláttar.

Lamborghini 
á nú metið á 
Nürburgring

Lamborghini Aventador SVJ.

Breti einn mældist nýverið á 
304 km hraða á mótorhjóli 
sínu á almenningsvegi og 

hefur breska lögreglan aldrei mælt 
ökutæki á svo miklum hraða. Hann 
situr nú inni fyrir athæfi sitt og 
prófskírteininu fátækari.

Þessi breski mótorhjólaeigandi 
frá Hucknall hefur margsinnis birt 
stiklur af sér akandi á ólöglegum 
hraða og hefur í kjölfarið játað 
fjölmörg brot, en einnig við að 
aðstoða glæpamenn við varðveislu 
stolinna vara. Hann hefur verið 
dæmdur í 21 mánaðar fangelsi.

Í einu af myndskeiðinu sem 
lögreglan fann og mótorhjóla-
ökuníðingurinn birti sést að hann 
er að mynda hraðann sem hann 
ekur á og reyndist hann vera 189 
mílur, eða 304 km. Það er nokkuð 
myndarlegur hraði, ekki síst í ljósi 
þess að hann er einungis með 
aðra hönd á stýri mótorhjólsins, 
en hina upptekna við að mynda 
hraðann með farsíma sínum.

Lögreglan í Bretlandi hafði áður 
mælt mesta hraða ökumanns 277 
km og ók sá Porsche-bíl.

Náðist á mesta 
mælda hraða

Hinn djarfi ökumaður frá Hucknall 
birti margar stiklur af hraðakstrinum.

Ford ætlar að fjölga 
gerðum af jeppum, 

jepplingum og pallbílum.

Ekki ólíklegt að 
Porsche Cayenne 
jeppinn verði 
brátt líka ein-
göngu í boði með 
bensínvélum.

Porsche kynnti nýverið 2019 
árgerðina af sportjeppanum 
Macan og verður hann ein-

göngu í boði með bensínvél. 
Hingað til hefur hann fengist með 
dísilvél en með þessari nýju árgerð 
heyrir hún sögunni til. Minnsta 
bensínvélin sem í boði verður 
í Macan er 2,0 lítra og fjögurra 
strokka vél sem skilar 245 hest-
öflum til allra hjóla bílsins, en þessi 
vél skilaði áður 252 hestöflum 
en sökum nýrrar Euro 6d-TEMP 
reglugerðar um mengun verður 
hún aflminni. Macan verður fyrst 
kynntur með þessari vél en á næsta 
ári verður hann einnig í boði með 
6 strokka og 354 hestafla vél sem 
áður var 340 hestafla. Með henni er 
er bíllinn ef til vill kominn hættu-
lega nálægt GTS útgáfu Macan, sem 
er með 360 hestafla vél. Því má 
búast við uppfærðri útgáfu Macan 
GTS sem búist er við að kynntur 

verði á bílasýningunni í Los Angeles 
í desember.

Öflugasta útfærslan  
440 hestöfl.
Öflugasta gerð Macan verður svo 
í boði með 440 hestafla 2,9 lítra 
V6 vélinni sem einnig má finna í 
Porsche Cayenne. Með því er þessi 

öflugasta gerð Macan 40 hestöflum 
öflugri en núverandi gerð. Porsche 
hefur ekki alfarið útilokað tilkomu 
Macan með dísilvél en ætlar að 
fylgjast vel með markaðnum og 
eftirspurn eftir bílnum með dísil-
vél. Svo gæti þó farið að Cayenne 
jeppinn verði brátt eingöngu í 
boði með bensínvél, líkt og Macan. 

Macan verður ekki í boði enn sem 
komið er í tengiltvinnútfærslu 
vegna þess að undirvagn hans 
býður ekki upp á þá útfærslu. Það 
mun væntanlega breytast með 
enn nýrri gerð bílsins og til greina 
kemur að bjóða Macan eingöngu 
drifinn með rafmagni. Eftir honum 
verður þó einhver bið.

Eingöngu bensínvélar  í 
nýjum Porsche Macan

Einlægur aðdá-
andi Volkswagen 
Golf bíla hefur 
safnað flestum 
gerðum hans í 
hreint ótrúlegu 
safni í Austurríki.

Af þeim 30 milljón eintökum 
af Volkswagen Golf bílum 
sem smíðaðir hafa verið frá 

árinu 1970 á Josef Juza frá Austur-
ríki 114 þeirra. Volkswagen Golf 
er söluhæsti bíll Volkswagen frá 
upphafi og hefur hann selst í fleiri 
eintökum en Bjallan góðkunna. 
Reyndar hefur Josef Juza alls átt 
144 Golf bíla en nú eru í safni hans 
114 bílar. Juza á til dæmis Golf með 
rennihurð, Golf með blæju, Golf 
GTI þegar hann vill taka sprettinn 

og Golf Country til að aka um 
vetur. Hann segist eiga Golf fyrir 
hvaða tækifæri og árstíma sem er 
og telur engan bíl betri og Golf sé 
eins og sérhannaður fyrir hann 
hvað varðar sætisstöðu og flest 
annað sem ökumenn kjósa sér. 
Golf bíla safnarans kappsama er að 
finna í vöruhúsi rétt fyrir utan Vín 
í Austurríki.

Ekki dýrt safn en fjölbreytt
Margir af þeim Golf bílum sem 
hann hefur keypt hafa kostað 
minna en kostnaðurinn við að 
flytja þá til hans og er þetta safn 
hans því alls ekki með verð-
mætari bílasöfnum, heldur öllu 
fremur mjög áhugavert. Elsti Golf 
bíll Juza er af árgerð 1974 og var 
sá bíll frumgerð með rennihurð 
þar sem framhurðin rennur fram 
eftir bílnum. Sá bíll var aldrei 
fjöldaframleiddur. Juza á einn-
ig tvo rafmagns-Golf bíla sem 
báru nafnið CitySTROMer I og 
II, eins konar forvera e-Golf, en 
hann á einnig einn af 71 ein-

taki framleiddu af G60 Limited 
Golf sem voru handsmíðaðir af 
Volkswagen Motorsport og eru 
þeir 207 hestafla bílar. Hann á 
líka 181 hestafla Ralley Golf frá 
1989 og nokkra Golf Camper 

bíla til ferðalaga, sem og tvo Golf 
pallbíla sem breytt var í bíla sem 
báru stiga fyrir farþegaflugvélar á 
Bremen flugvelli. Josef Juza ætlar 
að opna safn sitt fyrir almenningi 
á næstunni.

Á 114 VW Golf bíla

Margir af þeim Golf bílum sem hann hefur keypt hafa kostað minna en 
kostnaðurinn við að flytja þá til hans og er þetta safn hans því alls ekki með 
verðmætari bílasöfnum, heldur öllu fremur mjög áhugavert.

Hingað til hefur hann fengist með dísilvél en með þessari nýju árgerð heyrir hún sögunni til. 
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 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

Alhliða fræsing á gólfum,ekkert 
ryk og hágæða vinna. Uppl. á 
steinbrot@steinbrot.is eða í s:777-
2242 eða 771-2242

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

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

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

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 16 alla daga.

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

ka  á könnunni
opið mán-fös 10-18

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker

Akreinavari

Árekstrarvari

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.990

Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð. 

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  

Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  

Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 

Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  

Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 

lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Fasteignir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til sölu Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

KÖKUHÚSIÐ AUÐBREKKU
óskum eftir að ráða starfskraft til 

afgreiðslustarfa. Fullt starf.
Uppl. gefur Björk í s. 693 9091 
eða senda umsókn á nk@nk.is

 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

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

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

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

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. |  SÍMI 419 9000  |  info@handafl.is  |  handafl.is

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Prestastígur 11, íbúð 503
TTil sölu er búseturéttur í 4ja herbergja íbúð á fimmtu hæð í fjölbýli 
með lyftu. Íbúðin er 108,4 fm að stærð ásamt stæði í bílageymslu. 
Vel skipulögð og björt útsýnisíbúð með glugga á þrjá vegu.
 
Nánari lýsing: Þrjú svefnher-
bergi sem öll eru með góðum 
gluggum. Frábært útsýni. Ba-
karofn  í vinnuhæð og gert ráð 
fyrir uppþvottavél. Inn af eldhúsi 
er þvottahús/búr með vaski. 
Upphengt salerni og rúmgóð 
sturta á baðherbergi. Stæði 
í bílageymslu en fjarstýring 
er á bílageymsluhurð. Tvær 
geymslur, önnur innan íbúðar og hin í bílageymslu. Lyfta er í húsinu 
og auðvelt aðgengi.
 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 12.600.000 eða tilboð.  
Mánaðargjöldin eru um kr. 168.000.
 
Innifalið í mánaðargjaldi íbúðar er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna – og fasteignatrygging, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar sem það á við.
 
Þeir sem hafa áhuga á að skoða þessa eign og taka þátt í að gera 
tilboð í búseturéttinn vinsamlegast hafið samband við skrifstofuna 
eða við seljanda, Eyrúnu s: 822-9953.
Tilboðsfrestur er til 15. ágúst nk. kl. 13.00

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

Sléttuvegur 15
103 REYKJAVÍK

Rúmgóð íbúð í vinsælu húsi fyrir 55 ára og 
el ri  rbyggðar suðursvalir
Í húsinu er funda og veislusalur, líkamsræk-
taraðstaða, heitur pottur, sauna og starfandi 
húsvörður. Laus til afhendingar!

STÆRÐ: 95,2 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

49.900.000

SÝNUM SAMDÆGURS

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

ti  öfn  orna rði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

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

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

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

S í ð a n  1 9 9 5

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

www.capacent.is 

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



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Schumov átti leik gegn Win-
awer í Pétursborg árið 1875.

Hvítur á leik

1.  Hc1! 1-0.  Helgi Áss Grétars-
son og Guðmundur Kjartans-
son sitja þessa dagana að tafli 
í Riga í Lettlandi. Þrír íslenskir 
skákmenn taka þátt í EM 
öldunga í Drammen í Noregi. 

www.skak.is:  Íslendingar 
erlendis. 

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.

Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill  Íslenskt kísilsteinefni

Recover  Fyrir vöðva og taugar

Renew  Fyrir húð, hár og neglur

Repair  Fyrir bein og liði

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum, 
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

Nánari upplýsingar má fi nna á www.geosilica.is

Stendur undir nafni

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Norðan 8-15, 
en 15-23 um 
austanvert 
landið, hvassast 
SA-til. Rigning 
fyrir norðan og 
talsverð eða 
mikil rigning á 
A-landi og líkur 
á vatnavöxtum, 
en bjartviðri 
suðvestan til. 
Lægir austast í 
kvöld. Kólnar á 
öllu landinu.

Þriðjudagur

LÁRÉTT
1. snúa 
5. samtök 
6. íþróttafélag 
8. amlóði 
10. ekki 
11. samræða 
12. þvaður 
13. ríki í arabíu 
15. nálægð 
17. flugfar

LÓÐRÉTT
1. smyrsl 
2. tré 
3. tala 
4. afhending 
7. draumsjón 
9. lag 
12. dansleikur 
14. rangl 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. venda, 5. así, 6. fh, 8. skussi, 10. ei, 11. 
tal, 12. bull, 13. íran, 15. nálgun, 17. flaug.
LÓÐRÉTT: 1. vaselín, 2. eski, 3. níu, 4. afsal, 7. 
hilling, 9. stunga, 12. ball, 14. ráf, 16. uu.

Þú 
reykir.

Vá. Þessi ár þín 
í læknanámi 

voru sannar-
lega ekki til 

einskis.

Ég setti allar sápurnar saman og 
bjó til eina stóra sápukúlu.

Gáfulegt 
ekki satt.

Mmm.
 Þú lyktar eins 

og sjávarloft og 
nýslegið gras og 

(hnus)

kálfsleður. Ég notaði beltið 
mitt til halda þessu 

saman.

Snakk, bækur, leikföng.
Aukaföt, djús, box, skór, 

bíllyklar, dúkkuhaus.
Ah. Hér er ein. Bleyjupoki er 

ekki réttnefni.
Ég þarf 

bara eina.
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR  SÆNGURFÖT, O.FL. 

60%
A F S L ÁT T U R

A L LT  A Ð 
ÚTSALA

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

SUMAR

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Hvað   
Hvenær   
Hvar  
Þriðjudagur
hvar@frettabladid.is 

7. ÁGÚST 2018
Viðburðir
Hvað?  We like it like that – Dragsýning
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gamla bíó
VIP hittingur með stjörnunum kl. 
19.30, eða svokallað Meet-and-
Greet. Aðgangseyrir: 6.500 kr. 
(aðgangur að sýningu innifalinn). 
VIP hittingur með stjörnunum 
felur í sér tækifæri til að hitta allar 
stjörnurnar stuttlega, smella af 
mynd og fanga augnablikið. Hinn 
fullkomni tími til að skella í eins 
og eitt stykki sjálfu (a.k.a. selfie) 
og segja „OMG ÉG ELSKA ÞIG“ 
við uppáhalds dragkónginn eða 
-drottninguna. Eins og RuPaul 
myndi orða það „Sashay away.“ 
Viðburðurinn fer fram á ensku. 
Aldurstakmark: 18 ára. Undir 18 í 
fylgd með fullorðnum.

Hvað?  Kvennagolf hjá GKG
Hvenær?  17.00
Hvar?  GKG
Fastir kvennatímar alla þriðjudaga 
frá kl. 17.00 – 18.50. Nýbreytni í 
ár í þriðjudagsspilinu er að allar 
konur sem spila hvort sem það er 
Mýrin eða Leirdalurinn á hvaða 
tíma dagsins sem er, geta skilað 
skorkorti sínu í skorkortakassann 
okkar þann dag. Á lokakvöldinu 
okkar í haust verða veitt verðlaun 
fyrir mestu framfarirnar, bestu 
mætinguna og flesta punktana á 
einum hring.

Hvað?  Þriðjudagskvöldferð
Hvenær?  19.30
Hvar? Fjölskyldu- og húsdýragarður-
inn
Hist við aðalinnganginn í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum 
kl.19.30 á hverjum þriðjudegi 
frá byrjun maí og hjólað saman, 
ýmist eftir stígum, hjólabrautum 
eða samnýtum rólegar hverfis-
götur með öðrum farartækjum. 
Lærum að þekkja stígakerfið, 
kynnumst þeim fjölmörgu hjóla-
brautum sem hafa verið lagðir á 
undanförnum árum og gert hjól-
reiðafólki auðveldara að fara um 
höfuðborgarsvæðið með öruggum 

hætti. Allir velkomnir, ekki þarf 
að vera félagsmaður í Fjallahjóla-
klúbbnum til að taka þátt í þriðju-
dagskvöldferðunum.

Námskeið
Hvað?  Skissur
Hvenær?  16.00
Hvar?  Soffía vinnustofa, Fornubúðum 
8 Hafnarfirði
Námskeið/Workshop í olíumálun 
á pappír og önnur efni. Þátttak-
endur fá leiðbeiningar þar sem 
þeir eiga að nýta sér umhverfið/
landslag/leið í vinnu og vinna úr 
á námskeiðinu. Gert er ráð fyrir 
að þátttakendur hafi undirbúið 
sig. Lítill hópur og notalegt and-
rúmsloft á vinnustofu listamanns. 
Kynning á leiðum til að skissa 
og skoða í lit og vinna með nýtt 
spennandi efni(Cold Wax). Hentar 
þeim sem hafa verið að mála og 
langar að prófa eitthvað nýtt, en 
einnig þeim sem hafa komið á 
námskeið hjá mér og langar að 
spreyta sig á einhverju skemmti-
legu í sumar. Verð: 30.000 (*hægt 
að skipta greiðslu). Athugið að 
vegna efniskaupa þarf að greiða 
10.000 króna staðfestingargjald 
við skráningu á þetta námskeið.

Hvað?  Workshop, film making
Hvenær?  14.00
Hvar?  Safnahúsið, Hverfisgötu 15
Í þessari vinnustofu verður farið 
yfir helstu atriði kvikmyndagerðar 
og þátttakendur læra um ferlið 
og hvernig það virkar. Þeim gefst 
einnig tækifæri á að taka þátt í 
framleiðslu á nokkrum stuttum 
myndböndum um réttindastöðu 
trans og intersex fólks á Íslandi í 
tengslum við nýja löggjöf, hvort 

sem er fyrir framan myndavélina 
eða við framleiðslu (upptökur, 
hljóð, o.s.frv.). Ef þú hefur áhuga 
á að taka þátt, læra um ferlið eða 
vera fyrir framan myndavélina, 
endilega láttu sjá þig! Viðburður-
inn fer fram á ensku. Aðgangs-
eyrir: 1.000 krónur.

Tónleikar
Hvað?  Æskuástir og ævintýri
Hvenær?  20.30
Hvar?  Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Guja Sandholt sópran og Heleen 
Vegter píanóleikari. Æskuástir og 
ævintýri. Sönglög eftir Jórunni 
Viðar, Thea Musgrave, Edvard 
Grieg og Claude Debussy. Tón-
leikarnir hefjast stundvíslega 
klukkan 20.30 og standa án hlés 
í því sem næst eina klukkustund. 
Kaffistofa safnsins er opin eftir 
tónleikana og gefst gestum kostur 
á að hitta flytjendur þar. Miðasala 
er við inn gang inn og aðgangseyrir 
er 2.500 kr. Tekið er við greiðslu-
kortum. Listasafn Sigurjóns Ólafs-
sonar Laugarnestanga 70 
Heimasíða: www.lso.is

Hvað?  KexJazz // Kvartett Sigmars 
Matthíassonar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex Hostel
Kvartett bassaleikarans Sigmars 
Þórs Matthíassonar stígur á svið. 
Aðrir meðlimir kvartettsins eru 
Sölvi Kolbeinsson á alto saxófón, 
Rögnvaldur Borgþórsson á gítar 
og Matthías Hemstock á trommur. 
Þeir munu flytja lög úr öllum 
áttum, sína uppáhalds standarda 
og fleira góðgæti. Tónlistin hefst 
kl. 20.30 og er aðgangur ókeypis. 
KEX Hostel er á Skúlagötu 28.

Allir velkomnir í hjólaferð þar sem lært er að þekkja stígakerfið og kynnst þeim fjölmörgu hjólabrautum sem hafa 
verið lagðir á undanförnum árum og gert hjólreiðafólki auðveldara að fara um höfuðborgarsvæðið með öruggum 
hætti. Allir velkomnir, ekki þarf að vera félagsmaður í Fjallahjólaklúbbnum til að taka þátt í þriðjudagskvöldferðunum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

VIP hittingur með stjörnunum felur í sér tækifæri til að hitta allar stjörnurnar 
stuttlega, smella af mynd og fanga augnablikið. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

MEIRA EN 3000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

UPPÞVOTTAVÉLAR

NOKKUR VERÐDÆMI

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
65“ LG sjónvörp frá 139.995
Þvottavélar frá 29.995
Philips sjónvörp með allt að 200.000 kr afslætti
Matvinnsluvélar með allt að 50% afslætti
55“ sjónvörp frá 49.995
Whirlpool ofnar með allt að 50% afslætti
Sous Vide tæki frá 9.995
Spansuðu helluborð frá 26.995
Uppþvottavélar frá 39.995
LG tvöfalldir stál kæliskápar frá 149.995
Philips heyrnartól með allt að 60% afslætti

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

OPIÐ ALLA 
HELGINA!

OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA 
FRÁ 10-18, LAUGARDAGA 11-16 

OG SUNNUDAG 13-17.



Þriðjudagur

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

YOU DON´T 
KNOW JACK

Áhugaverð og dramatísk mynd með 
AL Pacino um líf og starf hins 
umdeilda dr. Jacks Kevorkian sem 
helgað hefur líf sitt baráttu fyrir 
líknadrápum.

KL. 22:00

Nýtt

CASTLE ROCK

Algerlega magnaður sálfræðitryllir 
úr smiðju J.J. Abrams, byggður á 
spennuþrungnum skáldsöguheimi 
Stephens King. 

KL. 21:40

ONE BORN 
EVERY MINUTE

Vandaðir og áhugaverðir þættir 
sem gerast á fæðingardeild á 
breskum spítala þar sem fylgst er 
með komu nýrra einstaklinga í 
heiminn.

KL. 20:45

MAJOR CRIMES 

Skemmtileg þáttaröð um lögreglu-
konuna Sharon Raydor sem er ráðin 
til að leiða sérstaka morð-
rannsóknadeild innan hinnar 
harðsvíruðu lögreglu í Los Angeles.

KL. 20:00

SIX

Hörkuspennandi þættir sem byggðir 
eru á raunverulegum verkefnum 
sérsveitarinnar SEAL Team six sem 
er þekktust fyrir að hafa uppi á 
hryðjuverkaleiðtoganum Osama bin 
Laden.

KL. 22:35
Lokaþáttur

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Þrælgott
þriðjudagskvöld

ROCK

álfræðitryllir 
yggður á 

dsöguheimi 

t á stod222..is

ott
gskvöld

SUCCESSION

Þegar fjölmiðlamógúllinn Logan 
Roy ákveður að fara að slaka á og 
minnka við sig fer allverulega að 
hrikta í stoðum ættarveldisins.

KL. 20:40

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

LAST WEEK TONIGHT 
WITH JOHN OLIVER    

Spjallþáttur með John Oliver sem fer 

hátt.

KL. 19:25

Stephen King

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar,
07.24, 11.24 
og15.24
07 ,
og15.24

07.00 The Simpsons 
07.25 Teen Titans Go 
07.50 Strákarnir 
08.15 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Grantchester 
11.10 Nettir Kettir 
12.05 Um land allt 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
14.00 Britain's Got Talent 
14.55 Britain's Got Talent 
16.00 Britain's Got Talent 
16.35 Wrecked 
17.05 Bold and the Beautiful 
17.25 Nágrannar 
17.50 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family 
19.30 Last Week Tonight With
John Oliver  Spjallþáttur með 
John Oliver sem fer yfir atburði 
vikunnar á sinn einstaka hátt en 
hann er þekktur fyrir sinn hár-
beitta og beinskeytta húmor eins 
og glöggir áhorfendur muna úr 
þáttunum Daily Show en þar sló 
hann í gegn með regluleg innslög 
sem urðu til þess að hann fékk 
sinn eigin spjallþátt.
20.00 Major Crimes 
20.45 Succession 
21.45 Castle Rock 
22.30 Six
23.15 Greyzone  Skandinavísk 
spennuþáttaröð af bestu gerð. 
Hryðjuverkamenn hyggjast láta 
til skarar skríða í Skandinavíu og 
lendir verkfræðingurinn Victoria í 
miðri hringiðu atburðarásarinnar. 
Á meðan reynir á krafta og sam-
vinnu sænsku öryggislögregl-
unnar eða SAPO og dönsku félaga 
þeirra í PET en það er undir þeim 
komið að reyna að koma í veg 
fyrir áform hryðjuverkahópsins 
auk þess að bjarga Victoriu.
00.00 Nashville 
00.45 Orange is the New Black
01.40 Rome  Eitt stærsta og 
dýrasta verkefni sem ráðist hefur 
verið út í í gervallri sjónvarps-
sögunni. Risavaxin og sérlega 
metnaðarfull þáttaröð sem 
jöfnum höndum hefur verið 
lýst sem Dallas á tímum Róma-
veldis og Sopranos á tímum 
Rómaveldis. Kannski ekki nema 
von því hér eru á ferð þættir úr 
smiðju framleiðenda Sopranos, 
HBO, sem unnir voru í samvinnu 
við BBC. Þættirnir gerast, eins og 
nafnið gefur til kynna, á tímum 
Rómaveldis, og fjalla um ástir 
og afbrýði, sorgir og sigra, svik 
og svall Sesars keisara og ann-
arra fyrirmenna. Þættirnir voru 
frumsýndir í Bandaríkjunum og 
Bretlandi á síðasta ári og vöktu 
verðskuldaða athygli. 
02.30 Rome 
03.20 Rome 
04.10 Aftermath

19.10 Kevin Can Wait 
19.35 Last Man Standing 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 One Born Every Minute 
21.40 iZombie 
22.25 Supernatural 
23.10 The Newsroom 
00.50 Seinfeld 
01.15 Friends 
01.40 Tónlist

11.05 A Quiet Passion 
13.10 Wilson 
14.45 My Old Lady 
16.30 A Quiet Passion
18.35 Wilson  Gráglettin gaman-
mynd frá 2017 með Woody 
Harrelson í hlutverki Wilsons 
sem er einmana, taugaveiklaður, 
fáránlega heiðarlegur og blátt 
áfram miðaldra maður sem 
þolir ekki annað fólk og mannlegt 
samfélag yfir höfuð. Hann hittir 
fyrrverandi eiginkonu sína á ný 
og í kjölfarið fær hann að kynnast 
hamingjunni, þegar hann kemst 
að því að hann á unglingsdóttur, 
sem hann hefur aldrei hitt. 
20.10 My Old Lady 
22.00 You Don't Know Jack
00.15 Jesse Stone: Lost In Para-
dise  Hörkuspennandi mynd með 
Tom Selleck frá 2015. Lögreglu-
stjórinn í bænum Paradise, Jesse 
Stone, er fenginn til að aðstoða 
við rannsókn þriggja morðmála í 
Boston, en þau eru keimlík eldri 
morðum fjöldamorðingja sem nú 
situr á bak við lás og slá.
01.45 Bastille Day 
03.20 You Don't Know Jack

08.00 Frjálsar íþróttir 
11.50 Bækur og staðir 
11.55 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 
12.45 Eldað með Ebbu 
13.15 Fjallahjólreiðar 
15.35 Sund: Úrslit 
18.00 Táknmálsfréttir 
18.10 KrakkaRÚV 
18.11 Húrra fyrir Kela 
18.35 Blái jakkinn 
18.37 Kveikt á perunni 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Hæpið 
20.05 Nikolaj og Júlía 
21.00 Fimmtán ára ógn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Meistaramót Evrópu: 
Samantekt 
22.35 Leitin 
23.30 Halcyon 
00.15 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
11.45 Everybody Loves Raymond 
12.10 King of Queens 
12.35 How I Met Your Mother 
13.00 Dr. Phil 
13.45 Superstore 
14.10 Top Chef 
15.00 American Housewife 
15.25 Kevin (Probably) Saves the 
World 
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 Black-ish 
20.10 Rise 
21.00 The Good Fight 
21.50 Star 
22.35 Scream Queens 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI Miami 
01.30 Mr. Robot 
02.15 The Resident 
03.05 Quantico 
03.50 Incorporated 
04.40 Síminn + Spotify

07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Ævintýraferðin 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Stóri og Litli 
10.13 Tindur 
10.27 Zigby 
10.38 Mæja býfluga 
10.50 Kormákur 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
13.00 Strumparnir 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Ævintýraferðin 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Stóri og Litli 
14.13 Tindur 
14.27 Zigby 
14.38 Mæja býfluga 
14.50 Kormákur 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
17.00 Strumparnir 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Ævintýraferðin 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Stóri og Litli 
18.13 Tindur 
18.27 Zigby 
18.38 Mæja býfluga 
18.50 Kormákur 
19.00 Kubo

08.15 WGC: Bridgestone 
Invitational 
13.15 WGC: Bridgestone 
Invitational 
18.15 PGA Highlights  
19.10 Golfing World  
20.00 Ricoh Women's British 
Open

08.40 Arsenal - Chelsea 
10.20 Inter Milan - Lyon 
12.00 Real Madrid - Juventus 
13.40 ÍBV - Fylkir 
15.20 Premier League World 
15.50 Football League Show 
16.20 Pepsímörk kvenna  
19.00 Breiðablik - KR 
21.10 Premier League - Preview to 
the Season 
22.05 Chelsea - Lyon 
23.55 Football League Show
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

MÖRKIN 4
108 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

ÖLL OKKAR VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

329.420 KR. 
ÁÐUR: 482.900 KR.

313.420 KR. 
ÁÐUR: 462.900 KR.
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385.420 KR. 
ÁÐUR: 552.900 KR.

113 2021

129-3

270.220 KR. 
ÁÐUR: 408.900 KR.

2046 

115

104 118

369.420 KR. 
ÁÐUR: 532.900 KR.

288.620 KR. 
ÁÐUR: 431.900 KR.

6010 

315.520 KR. 
ÁÐUR: 451.900 KR.

með öllum legsteinum
allt innifalið

106

149.900 KR. 
ÁÐUR: 276.600 KR.

2041

297.420 KR. 
ÁÐUR: 442.900 KR.

319.420 KR. 
ÁÐUR: 452.900 KR.

mm

2006
295.820 KR. 

ÁÐUR: 440.900 KR.



Reykjavík  

NÝ
KYNSLÓÐ

2018 HAUST LÍNAN

FRÁ ACER

NÝR BÆKLIN
EINN LENGSTI TÖLVUBÆKLINGUR 



Hallarmúla 2  563 6900 | Akureyri  Undirhlíð 2  430 6900

GUR LENTUR
LANDINS FULLUR AF SKÓLATÖLVUM



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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KVEIKTU Á
ENSKA BOLTANUM
Kveiktu á þínu liði þann 10. ágúst 

.

9.990 kr. á mánuði

Á

Tryggðu þér áskrift á stod2.is

Þegar ég var átta ára 
breyttist líf mitt. Þá 
fékk ég að leika mér 
með lítið make up sett 
frá því í gamla daga og 

ég lék mér klukkutímum saman. 
Ég gerði búninga og grímur og 
komst að töfrum kvikmynda. 
Pabbi fór að kaupa bækur um 
SFX förðun og svo kom að því að 
ákveða hvað ég vildi gera og það 
kom ekkert annað til greina,“ segir 
Thalía Echeveste sem er nýflutt til 
landsins ásamt kærasta sínum.

Echeveste er þekktur förðunar-
fræðingur og hefur unnið við gerð 
fjölda kvikmynda og þátta. Hún er 
einka förðunarfræðingur leikarans 
Diego Luna sem lék í Star Wars 
myndinni Rogue One og var einnig 
svokallaður key makeup artist við 
James Bond myndina Spectre með 
Daniel Craig í aðalhlutverki.  Þá 
hefur hún unnið með hinum stór-
kostlega Danny Trejo og Tim Roth 
ásamt því að vera key make up art-
ist í 4. seríu af Narcos á Netflix sem 
er væntanleg, svo fátt eitt sé nefnt.

„Ég var yfir förðunardeildinni í 
Narcs 4 sem er væntanlegt. Það var 
ótrúleg lífsreynsla með miklu hæfi-
leikafólki í öllum stöðum. Ég get 
því miður ekki tjáð mig mikið um 
þættina en ég vona að fólki muni 
líka við þá,“ segir hún.

Echeveste verður að kenna í 

Mask Academy í Hæðarsmára í 
vetur og segir Ásgeir Hjartarson 
hjá skólanum að það sé mikill 
happafengur að fá hana til liðs við 
skólann. „Þegar ég fór að skoða 
hvað væri að gerast hér á Íslandi 
fann ég Mask Acedemy og skólinn 
hentaði mér og mínum gildum. 
Leyfðu þér að vera þú sjálfur, leiktu 
þér og kannaðu en undir hand-
leiðslu fagfólks. Ég elska það,“ segir 
hún.

Hún ætlar að kenna allt sem hún 
kann enda finnst henni að það eigi 
að deila sinni þekk-
ingu. „Ég kenni 
allt sem ég kann. 
Ég elska hug-
myndina um 
að deila þekk-
ingu til þeirra 
sem hafa jafn 
mikinn áhuga 
og ég.“ 
benediktboas@
frettabladid.is

Förðunarfræðingur  
frá Hollywood   
kennir á  Íslandi
Förðunarfræðingurinn Thalía Echeveste, er flutt til Íslands með  
kærastanum sínum en hún hefur komið að förðun í fjölmörgum  
kvikmyndum og þáttum, meðal annars Narcos, Spectre, Point Brake  
og Rogue One. Hún kennir nú við Mask Academy í Hæðarsmára.

„Ísland er töfraland fyrir mig. Ég elska að ferðast og mig hefur alltaf dreymt að koma hingað. Ég kom hingað fyrst á síð-
asta ári þegar ég vann handritakeppni og fyrirtækið styrkti mig um ferð til Íslands,“ segir hún. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

„Danny Trejo er ótrúlegur. 
Frábær manneskja og 

fagmaður fram í fingur-
góma. Alltaf tilbúinn 
að taka myndir af sér 

með aðdáendum og 
er mikill meistari. 

Yfirleitt þegar 
hann vinnur í 
Mexíkó vill hann 
að ég sjái um að 

farða hann,“ segir 
Echeveste.

Aðilar sem Echeveste 
hefur unnið fyrir:
NIKE 
COCA COLA 
23 AND ME 
TROLLI 
CORONA 
MICHELOB 
TWIX 
CHRYSLER 
ELLE MAGAZINE
VOGUE



Styrkir verða veittir til barna á aldrinum 6–16 ára
Úthlutað verður úr sjóðnum fyrsta vetrardag, 27. október 2018. 
 Umsækjendur sem hafa ekki fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir. 

Leggðu þitt af mörkum til Vildarbarna með Icelandair
Farðu á www.vildarborn.is og sjáðu hvernig þú getur hjálpað börnum sem eru 
langveik eða búa við sérstakar aðstæður að komast í draumaferðina sína.

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

FERÐASTYRKIR  
VILDARBARNA ICELANDAIR
Umsóknarfrestur er til 1. september



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.

Tikka 
Masala 
kjúklingur
með mangó 
chutney sósu

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Undanfarin ár hafa stjórn-
málaflokkar sem telja sjálfa 
sig vera uppreisnargjarna og 

róttæka átt töluverðu fylgi að fagna í 
kosningum og skoðanakönnunum. 
Þessir flokkar hafa boðað andstöðu 
við ríkjandi spillingarfyrirkomulag 
stjórnmálanna, endalok fjórflokks-
ins og auðvaldsins sem bera víst 
ábyrgð á öllu því sem úrskeiðis hefur 
farið í íslensku samfélagi undanfarna 
áratugi. Uppreisnarflokkarnir tala 
fyrir nýjum stjórnmálum, umræðu-
hefðum og verklagi. Byltingar er þörf 
á ákveðnum sviðum, segja þeir.

Það getur verið þægilegt að tala 
úr þessari átt og það felst ákveðið 
frelsi í því að fá að fullyrða að aðrir 
beri ábyrgð á núvarandi ástandi, 
finna sama ástandi allt til foráttu og 
boða nýja og gjörbreytta tíma. Það er 
vel skiljanlegt að margir kjósendur 
kaupi slíkan málflutning því hann 
getur verið sannfærandi þegar hann 
stafar frá skeleggum ræðumönnum.

Ákveðin kaldhæðni felst hins 
vegar í því að ráðast gegn Kerfinu en 
njóta um leið ávaxta þess og nýta sér 
það til fullnustu. Að boða byltingar 
gegn núverandi stjórnkerfi og auð-
valdinu á sama tíma og byltingar-
greinarnar eru skrifaðar á fartölvur 
frá stærsta fyrirtæki heims og þær 
birtar á Facebook vegg flokksins. 
Svo eru tugmilljóna ríkisstyrkirnir 
notaðir í að greiða rekstrarkostnað 
flokksskrifstofunnar og framleiðslu 
kosningamyndbandanna sem 
birtast á YouTube.

Það er þægilegt að vera upp-
reisnarmaður á meðan maður getur 
treyst því að aðrir séu það ekki. Að 
standa upp og yfirgefa þingpallana á 
Þingvöllum í fullri vissu um að hinir 
haldi áfram að gera skyldu sína. Að 
flytja ræður úr pontunum sem aðrir 
reistu fyrir mann og setja hauskúpu-
límmiða framan á Apple tölvuna 
sína, vitandi það að skútan heldur 
áfram siglingunni með jarðbundnari 
skipstjóra í brúnni. Til fjandans með 
Kerfið og kapítalismann – eða svona 
næstum því.

Uppreisnin


