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SUÐUR-AFRÍKA, THAILAND, ÍTALÍA,
KAMBÓDÍA, KÚBA, BAHAMA OG FLEIRA!

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

SENDIÐ PÓST Á HOPAR@UU.IS

ÁSTRALÍA
SYDNEY OG CANBERRA

31. JANÚAR — 18 DAGAR

EGYPTALAND
GIZA, KAÍRÓ OG LÚXUS FLJÓTA-

SIGLING NIÐUR NÍL 
4. APRÍL — 10 DAGAR

KÚBA
FALLEG OG 
KYNNGIMÖGNUÐ 
10. NÓVEMBER
8 DAGAR

PANAMA 
SKURÐURINN
SIGLING FRÁ SAN FRANCISCO 
TIL FLÓRÍDA 
13. FEBRÚAR — 20 DAGAR

LANGAR ÞIG Í ÆVINTÝRI? 
ÚRVAL SÉRFERÐA OG SIGLINGA Á FRAMANDI SLÓÐIR

MAROKKÓ
EYÐIMERKURPERLAN  

MARRAKESH 
OKTÓBER

5 EÐA 8 DAGAR

FLEIRI 
FERÐIR Í 

BOÐI

FLEIRI 

FERÐIR Í 
BOÐI

VÍETNAM & KAMBÓDÍA
LÚXUS FLJÓTASIGLING UM UNDUR MEKONG 

23. NÓVEMBER — 13 DAGAR
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ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.ISINNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA OG HANDFARANGUR.

MAMAROKKOKKÓ 13.–20. OKTÓTÓBERBER OGOG 2020.–2.–27. 7. OKTOKTÓBEÓBERR

MAARRAKESESHH EYEYÐIÐIMEMERKRKURURPEPERLRLANAN
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 135.900 KR.

VerðVerð á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna. .

TENTENERIERIFEF 20.–27. NÓVEMBER

LÚLÚXUXUS S VIVINKNKONONUFERERÐÐ
VEERÐRÐ FRÁ 1999.900 KRKR.

Verð á mann ann m.v.v 2 fullorðrðna. 

SIGRÍÐRÍÐUR SARUR A
FARARSARSTJÓRI

ÍTAÍTALÍALÍA 23.–300. O. OKTÓKTÓBERBER 

TOOSKSKANANA FEFERÐRÐ FFYRYRIRIR SSÆÆLKEERARA
VERÐRÐ F ÁRÁ 17178.8.90909000 KRKR.

Verð á mann m.v. 3 fullorðna. 

HJÖRDÍHJÖRDÍSS HILDUR
FARARSRARSTTJÓRI

FRAFRAKKLKKLANDAND 6.–6.–10.10. DEDESEMSEMBEBER 

STSTRARASSSSBOBORGRG AÐAÐVEVENTNTUFUFERERÐÐ
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 1414148.8.8 9090900 0 0 KRKRKR..

VerðVerð á m mann ann m.v.m.v. 22 fulloullorðnarðna.. 

INGIBJNGIBJÖRG LÁÖRG LÁRUSDÓTRUSDÓTTIRTIR
FARARSFA TJÓRI

 KOMDU MEÐ Í ÆVINTÝRI 

1.–.–12.12. NÓNÓVEMVEMBERBER

THTHAIAILAL NDND BABANGNGKOKOKK & & HUHUAA HIHINN
VEVERÐRÐ FRÁÁ 26269.9.90900 0 KRKR..

Verðrð á mann m.v.m  2 fullol rðna og 1 barn. Mikið inð i nifalið, nánná ar íí ferferðalýðalýsingsingu.

KRISTJKRISTJÁN STEÁN STEINSSONINSS
FARARSFARARSTJÓRITJÓRI

EINSTAKT VERÐ

EGYEGYPTALAND 4.–13. APAPRÍLRÍL

KAAÍRÍRÓÓ OGG SSIGI LING Á NÍL
VERÐ FRÁ 319.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

FYRIRTÆKI, KLÚBBAR, 
SAMTÖK OG HÓPAR

FÁIÐ VERÐTILBOÐ
Í FERÐINA YKKAR 

SENDIÐ PÓST Á HOPAR@UU.IS

AÐVENTUFEFERÐIRÐIRR VETVETUR UR 2018

HAHAMBMBORORGG 2929. . NÓNÓV.V VEV RÐ FFRÁR  89.900 KR.
BEB RLLÍNÍN 3030. NÓNÓVV. VEVERÐRÐ FRÁÁ 79.900 KR.
BRBRUSUSSESELL 2929. . NÓNÓV. VVERÐRÐ FRÁRÁ 88.900 KR.
DUBLBLININ 3030. NÓNÓV. VERÐRÐ FRÁRÁ 69.900 KR.
Flug, fafaranggur, 3–5 nnætuætur ár 3–3–4 4 stjörnu hóteli mmeð eð mormorgungunvererði.ði.

Verð á mann m.v. 2 f2 fulloullorðnrðna í 3í ––5 daga.ag
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10.0. NÓVEMVEMBEER — 8 DAGAAGAR R

KÚKÚBABA FAALLLEGEG OOGG KYKYNNNNGIGIMÖMÖGNGNUÐUÐ 
VEVERÐR F ÁRÁ 3448.90900 0 KRKR.

Verð á mann m.v. 2 fullollorðnar .

GRÉTA RÉTA GUÐJÓNGUÐJÓNSDÓTTISDÓTT R
FARARSARARSTJÓRTJÓRI31. OKTÓBER – 14. NÓVEMBER

SUÐUR-AFRÍKA FRAMANDI OG FÖGUR
VERÐ FRÁ 489.900 KR.

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

BÓI
FARARSTJÓRI

VILLI
FARARSTJÓRI

FYRRI F
ERÐIN
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10.–17. NÓVEMBEMB RR

KÚKÚBABA STSTRARANDNDPAPARARADÍDÍSISINN VAVARARADEDERORO 
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 2424243.3.3.909000 0 0 KRKRKR...

VerðVerð á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna ogog 2 bö2 börn rn ALLTALLT INNINNIFALIFALIÐ.IÐ.

ALLT 
INNIFALIÐ

AUSTUR-KARÍBAHAF 27. OKTÓBER — 7. NÓVEMBER

BAHAMA & JÓMFRÚAEYJAR
VERÐ FRÁ 398.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

MEKM ONG FLJÓTJÓ IÐ 23.3 NÓNÓVVEMBEER – 6. DESEMBEMBERER

VÍVÍETETNANAM,M, KKAMAMBÓBÓDÍDÍAA OG UNDNDURR MMEKE ONONGG
VVERÐ FFRÁRÁ 66669.9.7700 KR.

Verðer  á mann m.v.m v 2 f2 fulloul rðnað .

MARMAROKKOKKÓÓ 13.13.–20–20. OOKTÓBER

Á Á KOKONUNUNGNGASASLÓLÓÐUÐUMM
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 17179.9 90900 0 KRKR..

VerðVerð á mmann a m.v.m 2 fulloorðnarðn .

SR. HJÁLMAR JÓNSSON
FARARSTJÓRI

SIG
LIN

G

FLJÓTA
SIG

LIN
G

10.–14–14. O. OKTÓKTÓBERBER

VAVALELENCNCIAIA VIVINSNSÆL OG VINALEEG
VEERÐRÐ FFRÁRÁ 9797.9.90000 KKR.R.

Verð á má mann ann m.v.m.v. 2 f2 ullorðnar  í 5 daga.

ÖRFÁ 
SÆTI 
LAUS

ÖRFÁ 
SÆTI 
LAUS
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Sig-
mundur Davíð 
skrifar um 
marxíst heil-
brigðiskerfi. 8 

SKÓLAVÖRUBÚÐIN ÞÍN

öflugur liðstyrkur

4BLS 
BÆKLINGURBBÆKLINGUR
Í FRÉTTABLAÐINU Í DAG

DÓMSMÁL Sjö eru ákærðir í einu 
umfangsmesta þjófnaðarmáli síðari 
ára hér á landi sem varðar þjófnað 
á 600 öflugum bitcoin leitarvélum 
úr þremur gagnaverum í lok síðasta 
árs og upphafi þessa árs.

Málið verður þingfest í Héraðs-
dómi Reykjaness 11. september 
næstkomandi. Ákæra var gefin 
út í málinu fyrir mörgum vikum 
en vegna sumarleyfa var málinu 

ekki úthlutað til dómara fyrr en í 
síðustu viku og þess vegna hefur 
orðið bið á birtingu ákærunnar. 
Fjölmiðlar hafa því enn ekki fengið 
upplýsingar um efni hennar, en hún 
telst formlega birt eftir að dómari 
hefur gefið út fyrirköll vegna þing-
festingarinnar.

Þrír eru enn í farbanni vegna 
málsins, þeirra á meðal Sindri Þór 
Stefánsson sem strauk af Sogni í 

vor með eftirminnilegum hætti og 
komst alla leið til Hollands. Ekki 
liggur fyrir hvort fleiri en Sindri Þór 
eru ákærðir fyrir sjálfan þjófnaðinn 
á tölvunum eða hver hlutur hinna 
sex er talinn vera í málinu. Ekki 
kemur í ljós fyrr en við þingfestingu 
málsins hvaða afstöðu sakborning-
arnir sjö hafa til ákærunnar.

Verðmæti tölvanna sem stolið 
var er talið hlaupa á hundruðum 

milljóna en vélarnar voru sér-
hannaðar til að grafa eftir bitcoin. 
Vélunum var stolið úr gagnaverum 

bæði í Reykjanesbæ og Borgarbyggð 
í þremur innbrotum sem framin 
voru á tímabilinu desember 2017 
til síðari hluta janúar 2018.

Rannsókn málsins hefur verið 
umfangsmikil og leitin að hinum 
stolnu tölvum teygt sig alla leið 
til Kína þar sem 600 tölvur voru í 
óskilum fyrr í vor. Sú leit hefur þó 
enn engan árangur borið og tölv-
unar enn ófundnar. - aá

Sjö ákærðir vegna innbrota í gagnaver
Sex eru ákærðir auk Sindra Þórs Stefánssonar fyrir aðild að þjófnaði á 600 tölvum úr þremur gagnaverum um síðustu áramót. Málið 
verður þingfest 11. september í Héraðsdómi Reykjaness. Málinu ekki úthlutað til dómara fyrr en mörgum vikum eftir útgáfu ákæru.

Forseti á flugi. Guðni Th. Jóhannesson var meðal viðstaddra á Tungubakkaflugvelli um helgina þar sem fram fór fornvélasýningin Wings and Wheels. Gamlar flugvélar, dráttarvélar, 
mótorhjól og fornbílar voru þar til sýnis. Sýningin var hluti af bæjarhátíðinni Í túninu heima í Mosfellsbæ og flaug forsetinn skýjum ofar. /Sjá FréttablaðiðPlús. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

HAFNARFJÖRÐUR Jón Rúnar Hall-
dórsson, formaður knattspyrnu-
deildar FH, segir samninginn um 
kaup Hafnarfjarðarbæjar á íþrótta-
mannvirkjum í Kaplakrika aðeins 
fyrsta hluta uppgjörs og eigenda-
skipta á eignum þar. 
Koma muni í ljós 
að FH eigi tilkall 
til  mun meiri 
fjár en 790 millj-
óna vegna eigna 
sinna í Krikanum. 
Mörgu er ósvarað 
u m  ko st n a ð 
bæjarins. – aá 
/ sjá síðu 4

FH fái meira fé

Málið verður þingfest  

11. septbember í Héraðs-

dómi Reykjaness.  Þá kemur 

í ljós hver afstaða hinna 

ákærðu er til ákæruatriða. 

Jón Rúnar 
Halldórs-
son.

SPORT Frændsystkini sigruðu 
Eimskipsmótaröðina. 10

MENNING Lýsingar Benedikts 
Gröndals á Reykjavík. 22

LÍFIÐ Maggi Kjartans aðstoðar 
Vintage Caravan. 26

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



Veður

Vaxandi suðaustanátt í dag, 10-18 
m/s víða á sunnan og vestanverðu 
landinu og á Miðhálendinu en þar 
er gul aðvörun í gildi.  SJÁ SÍÐU 20

Veður Spyrja sig hvar Haukur sé

Fjölskylda og aðstandendur Hauks Hilmarssonar komu saman í Múltíkúltí Málamiðstöð í gær til að hlusta erindi Snorra Páls Jónssonar undir yfir-
skriftinni Hvar er Haukur? Baráttan um sannleikann í máli Hauks Hilmarssonar. Þann 6. mars síðastliðinn bárust fréttir um að Haukur hefði fallið í 
árás í Afrin-héraði. Engin staðfesting hefur þó fengist og eftir hafa staðið spurningar þeirra sem stóðu honum næst. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Mjólk er góð
í nýjum fernum

Fleiri myndir frá hátíðinni Í 
túninu heima má nálgast á +Plús 
síðu Fréttablaðsins.

Fréttablaðið +Plús er eingöngu 
í Fréttablaðs-appinu eða í 
PDF-útgáfu blaðsins sem er 
aðgengileg á frettabladid.is.

+PLÚS

NÁTTÚRA Lemstraður smyrill varð 
gleðigjafi á hótelinu Deplar Farm í 
Fljótunum í Skagafirði í liðinni viku. 
Fuglinn varð fyrir því óláni að fljúga 
á einn af gluggum byggingarinnar 
en staðarhaldarar tóku hann að sér 
og hlúðu að honum.

„Yfirkokkurinn okkar, Garðar Kári 
Garðarsson, heyrði mikinn dynk 
og tók eftir því að smyrillinn hafði 
lent á glugganum. Hann skellti sér 
í hanska, tók hann inn og við pöss-
uðum upp á hann,“ segir aðstoðar-
hótelstjórinn Kjartan Ólafsson.

Að sögn Kjartans var fuglinn með 
laskaðan vinstri væng og nokkuð 
ringlaður eftir byltuna. Smyrlinum 
var komið fyrir í búri og hlúð að 
honum. Meðan hann var í umsjá 
þeirra Kjartans og Garðars var 
ákveðið að nefna fuglinn og hlaut 
hann nafnið Guttormur Hugi Elev-
en Garðarsson en eigandi Depla er 
fyrirtækið Eleven Experiences.

Sem kunnugt er þá eru smyrlar 
ránfuglar og næra sig með því að 
veiða smáfugla og mýs. Matseðill 
Guttorms, eða Gutta eins og hann 
var kallaður í daglegu tali, breytt-
ist næsta lítið við dvölina hjá þeim 
köppum.

„Það gerist mjög reglulega hjá 
okkur að smáfuglar lenda á rúðun-
um hjá okkur og drepast við höggið. 
Meðan Gutti var hjá okkur þá var 
þeim hent inn í búrið hjá honum í 
stað þess að fleygja þeim eitthvert 
annað,“ segir Kjartan.

Smyrlar eru alls ekki vinsælustu 
fuglar landsins enda margir sem 
kunna betur við söngfugla og kunna 
fuglum sem vilja gera þá að bráð litl-
ar þakkir. Eflaust hefðu einhverjir 
talið réttara að koma smyrlinum 

undir græna torfu til að tryggja að 
fuglasöngur myndi óma í Fljótunum 
Kjartan segir að það hafi ekki komið 
til greina að losa nærumhverfi hót-
elsins við smyrilinn enda komi 
veiðar fuglsins reglulega að góðum 
notum.

„Hann var á lífi þegar við fundum 
hann og við ákváðum að halda líf-
inu í honum. Við erum ekki mikið 
í því að drepa dýr til þess að drepa 
þau og við hugsum líka um aðra 
fugla sem eru á lífi þegar við finnum 
þá. Smyrlarnir ráðast líka á mýsnar 
og koma þannig í veg fyrir að þær 
skili sér inn til okkar,“ segir Kjartan.

Gutti var gestur hótelsins í sex 
daga. Á fjórða degi var reynt að 
sleppa honum en hann vildi ekki 
fara. Tveimur dögum síðar var hann 

hins vegar tilbúinn til að fljúga á 
brott í frelsið á ný.

„Hann lítur alltaf við hjá okkur 
núna, lendir á handriðinu hérna og 
horfir inn,“ segir Kjartan að lokum. 
joli@frettabladid.is

Vankaður smyrill gisti 
á lúxushóteli í viku
Staðarhaldarar Deplar Farm í Skagafirði hlúðu að slösuðum smyrli í tæpa viku 
eftir að hann flaug á glugga í hótelinu. Matardagbók fuglsins breyttist lítið í 
bataferlinu. Smyrillinn Gutti kíkir reglulega í heimsókn á hótelið eftir vistina.

Guttormur Hugi hefur heimsótt hótelið aftur eftir að honum var sleppt.

STJÓRNSÝSLA  Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála (ÚUA) 
vísaði í liðinni viku kæru eiganda 
gistiheimilisins Blöndubóls frá 
nefndinni þar sem kærufrestur var 
liðinn. Kæra Blöndubóls barst 5. 
janúar 2017 og því tók ríflega eitt 
og hálft ár að vísa málinu frá.

Í kjölfar eftirlitsferðar Heilbrigð-
iseftirlits Norðurlands 14. júní 2016 
var Blöndubóli veitt áminning og 
rekstur staðarins stöðvaður. Eigandi 
Blöndubóls kærði málið hálfu ári 
síðar. Kærufrestur er einn mánuður.

Taldi hann að ekki hefði verið 
tekið tillit til þess að hann hafi verið 
að taka til eftir næturgesti. Krafðist 
hann skaða- og miskabóta og að 
heilbrigðisfulltrúinn yrði rekinn.

Þrátt fyrir að kæra málsins hafi 
augljóslega verið tilhæfulaus tók 
það ÚUA rúma átján mánuði að 
vísa málinu frá. Í úrskurðinum segir 
að uppkvaðning hans hafi dregist 
vegna mikils málafjölda. – jóe

Vildi láta reka 
fulltrúann

Af vettvangi.  NORDIC PHOTOS/AFP

BANDARÍKIN Talið er að fjórir séu 
látnir og um tugur særður eftir skot-
árás á tölvuleikjamóti í Jasckonville 
í Flórídaríki Bandaríkjanna í gær. 
Þetta herma heimildir héraðsmiðla 
þar í kring en tölurnar höfðu ekki 
verið staðfestar af yfirvöldum í rík-
inu þegar Fréttablaðið fór í prentun.

Í yfirlýsingu frá embætti fógeta 
í Jacksonville segir að nokkrir hafi 
fallið og að fjöldi væri særður. 
Biðlað var til fólks að halda sig fjarri 
staðnum þar sem skotárásin átti sér 
stað. Í annarri yfirlýsingu sagði að 
árásarmaðurinn væri meðal hinna 
föllnu og að leit stæði yfir að mögu-
legum samverkamönnum.

Þegar árásin átti sér stað voru 
þátttakendur mótsins að keppa í 
leiknum Madden en þar bregða 
leikmenn sér í hlífar og hjálma 
amerískra NFL-leikmanna. Verið 
var að streyma mótinu í gegnum 
vefsíðuna Twitch og má heyra skot-
hljóð í bakgrunni útsendingarinnar.

Árásin átti sér stað um klukkan 
16.30 að staðartíma. Samkvæmt 
heimildum Los Angeles Times, 
sem enn hafa ekki fengist stað-
festar, missti einn þátttakandi 
mótsins stjórn á skapi sínu eftir að 
hafa tapað leik og hóf í kjölfarið 
að hleypa af skotvopni sínu. Sömu 
heimildir herma að hann hafi sent 
síðustu kúluna úr byssunni í eigin 
líkama.

Þetta er þriðja fjöldaskotárásin í 
ríkinu undanfarin þrjú ár. Árið 2016 
fórust fimmtíu í skotárás á klúbb í 
Orlando og í febrúar á þessu ári féllu 
sautján í skotárás á skóla í Parkland. 
– jóe

Skotárás á 
tölvuleikjamóti 
í Jacksonville
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Mannfjöldi mætti 
á Í túninu heima 
Bæjarhátíð Mosfellsbæjar, Í túninu heima, náði hápunkti um 
helgina. Meðal þess sem gestum og gangandi var boðið upp á var 
fornvélasýning en þar ægði saman gömlum flugvélum, dráttarvél-
um, bifreiðum og mótorhjólum. Vélarnar voru ekki aðeins á jörðu 
niðri heldur hófu þær, sem til þess eru gerðar, sig á loft og svifu þar 
vængjum þöndum. Eyþór Árnason, ljósmyndari Fréttablaðsins, 
var á staðnum og festi gleði og gaum gesta á filmu.

Margir voru 

áhugasamir um 

fisvélina TF-222. 

Einn gestur hafði 

það á orði að 

apparatið væri 

eilítið eins og 

flugvél sem er að 

gera sitt besta til að 

reyna að dulbúa sig 

sem þyrla. Dæmi 

nú hver fyrir sig 

hvort sú tilraun 

hafi borið árangur 

eða ekki.



Kiktu við í Smáralind og gríptu með 
þér frítt eintak!

Verslunarhandbók Glamour og 
Smáralindar er komin út!



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

UMBOÐSAÐILI JEEP  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

®PP

DÍSEL 3.0L 250 HÖ, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING, HÁTT OG LÁGT DRIF,  DRIFLÆSING AÐ AFTAN.
STAÐALBÚNAÐUR MA: LOFTPÚÐAFJÖÐRUN, HITI OG KÆLING Í SÆTUM, HITI Í STÝRI,
RAFDRIFINN AFTURHLERI, ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI O.M.FL. AUKAHLUTIR Á MYND DRÁTTARKRÓKAR AÐ FRAMAN.

JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK®PP

jeep.is

JEEP 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF.®

VERÐ FRÁ 9.990.000 KR.  33” BREYTTUR VERÐ FRÁ 10.590.000 KR.

BJÖRGUN Neyðarkall barst frá fiski-
báti 28 sjómílur vestur af Straum-
nesi í gær eftir að leki kom upp í 
vélarrúmi hans. Einn var um borð í 
bátnum og fylltist vélarrúmið hratt. 
Svo heppilega vildi til að bæði þyrla 
Landhelgisgæslunnar, TF-LIF, og 
varðskipið Týr voru stödd á nálæg-
um slóðum þegar neyðarkallið 
barst. Líf var við Straumnes og Týr í 
Aðalvík. Áhafnir Týs og Lífar héldu 
þegar í stað á vettvang auk þess 
sem björgunarskipið Gunnar Frið-
riksson var ræst út frá Ísafirði. Skip 
í grenndinni voru einnig beðin um 
að halda á vettvang.

Sjómaðurinn kom sér í flotgalla 
og yfir í fiskibát sem kom til aðstoð-
ar og tók bátinn í tog. Varðskips-
menn hófu svo björgunaraðgerðir 
stuttu seinna. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Landhelgisgæslunni gekk 
greiðlega að koma dælu frá varð-
skipinu fyrir í bátinn og skömmu 
síðar tókst að dæla sjónum úr vélar-
rúminu. – smj

Sjómanni í 
háska bjargað

HAFNARFJÖRÐUR Formaður knatt-
spyrnudeildar FH, Jón Rúnar Hall-
dórsson, segir FH-inga enn eiga 
mikið inni hjá Hafnarfjarðarbæ og 
félagið hafi væntingar um að þegar 
eignaskiptasamningar verði komnir 
í höfn milli félagsins og Hafnar-
fjarðarbæjar vegna mannvirkja í 
Kaplakrika megi nálægt því tvöfalda 
þær 790 milljónir sem bærinn hefur 
samið um að greiða félaginu fyrir 
þrjú íþróttamannvirki í Kaplakrika.

Allt hefur logað í bæjarpólitíkinni 
í Hafnarfirði vegna nýjustu vendinga 
í knatthúsamálinu. Eftir að fyrirætl-
anir um að bærinn byggði nýtt knatt-
hús í Kaplakrika runnu út í sandinn, 
var samþykkt í bæjarráði að bærinn 
keypti í staðinn þrjú íþróttamann-
virki af FH en félagið notaði kaup-
verðið, 790 milljónir, til að byggja 
knatthús. Örfáum dögum síðar voru 
fyrstu 100 milljónirnar greiddar til 
félagsins. 

Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá er Hafnarfjörður eigandi að 80 
prósenta hlut í einu þeirra húsa sem 
bærinn hefur samþykkt að kaupa af 
félaginu, handboltahúsinu svokall-
aða. Eignarhluti bæjarins er skráður í 
bækur bæjarins á 92 milljónir og ljóst 
er að það þarf að flytja þessa eign yfir 
til FH til að Hafnarfjörður geti keypt 
hana af félaginu. Af fyrirhuguðum 
kaupum bæjarins á 55 prósenta hlut í 
knatthúsunum í fyrra, fyrir 200 millj-
ónir, má draga þá ályktun að bærinn 
muni kaupa handboltahúsið sem 
bærinn á að mestu leyti sjálfur á 470 
milljónir.

Fulltrúar meirihlutans hafa marg-
ítrekað að bæjarsjóður muni ekki 
bera frekari kostnað af yfirfærslu 
þessa eignarhluta til FH. Á húsinu 

hvíla hins vegar 870 milljónir sam-
kvæmt veðbókarvottorði og ekki er 
ljóst hvert þessi veð verða flutt. En 
húsin á að afhenda bænum skuld-
laus. Á hinum húsunum tveimur 
sem bærinn kaupir hvíla samtals 238 
milljónir.

Í rammasamningi um kaup bæjar-
ins segir að húsin verði keypt á 790 
milljónir en þess þó einnig getið að 
endanlegt verðmæti húsanna verði 
ljóst eftir vinnu Kaplakrikahóps sem 
leiða muni til lykta frekari eigna-
skiptingu og eignarhald í Kaplakrika, 
en hópurinn eigi að skila tillögu að 
eignaskiptasamningi fyrir 1. október.

Jón Rúnar segir samkomulag um 

kaup húsanna fyrir 790 milljónir 
aðeins fyrsta skrefið til að koma mál-
inu af stað. Aðalmálið fyrir FH sé frá-
gangur eignaskiptingarinnar.

„FH á, fyrir utan knatthúsin, veru-
lega fjármuni í þessum eignum. En 
til að klára málið og koma þessu 
máli öllu af stað eru þessar eignir 
sérteknar þarna fram,“ segir Jón 
Rúnar og vísar til rammasamkomu-
lagsins og húsanna sem bærinn mun 
kaupa. „Síðan, þegar það kemur loks 
endanleg niðurstaða í eignaskipting-
una alla saman, þá loksins er hægt að 
skilgreina þetta. Og miðað við þessa 
upphæð sem við tókum að okkur 
að byggja knatthúsið fyrir; þessar 

790 milljónir, þá eru það væntingar 
okkar miðað við okkar útreikninga 
að við eigum hátt í tvöfalt þessa upp-
hæð sem um er að ræða, fyrir utan 
fótboltahúsin tvö,“ segir Jón Rúnar.

Búast má við að deilur um málið 
haldi áfram í bæjarstjórn enda 
margt enn óljóst. Enn er ekki vitað 
hvert endanlegt verðmat eignanna 
verður, hvaða kostnað bæjarfélagið 
mun bera af því að losna undan 
eignarhaldi handboltahússins,  hvert 
áhvílandi skuldir á hinum nýkeyptu 
húsum verða fluttar og hvernig FH 
mun í kjölfarið  standa undir þungri 
skuldastöðu sinni. 
adalheidur@frettabladid.is

FH telur 790 milljónirnar bara 
byrjunina á því sem greiða beri
Formaður knattspyrnudeildar FH segir samninginn um kaup bæjarins á íþróttamannvirkjum í Kaplakrika 
aðeins fyrsta hluta uppgjörs og eigendaskipta á eignum í Kaplakrika. Koma muni í ljós að FH eigi tilkall til 
mun meiri fjár en 790 milljóna vegna eigna sinna í Krikanum. Mörgu er enn ósvarað um kostnað bæjarins.

Fyrsta skóflustunga var tekin að nýju knatthúsi í síðustu viku. Engir bæjarfulltrúar létu þó sjá sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Íslenska ríkið mun geta 
gefið út skuldabréf til lengri tíma en 
25 ára verði frumvarp sem fjármála- 
og efnahagsráðuneytið hefur samið 
að lögum. Ráðuneytið hefur birt drög 
að frumvarpinu en í greinargerð sem 
því fylgir segir að ríkisskuldabréf 
til lengri tíma en 25 ára geti verið 
„ákjósanlegur fjárfestingarkostur“ 
fyrir lífeyrissjóði og aðra fjárfesta með 
langtímaskuldbindingar.

Ætla megi að fyrirsjáanleg stækkun 
lífeyrisjóðanna á næstu árum og ára-

tugum geti leitt til aukinnar 
eftirspurnar eftir lengri skulda-
bréfum af þeirra hálfu.

Í greinargerðinni er jafn-
framt tekið fram að útgáfa lengri 
skuldabréfa geti auðveldað 
ríkissjóði að ná mark-
miðum sínum um 
m e ð a l l á n st í m a 
lánasafns síns en 
gert er ráð fyrir að 
sá tími sé á bilinu 
fimm til sjö ár. 

Þó segir að núverandi stefna 
í lánamálum geri ekki ráð 
fyrir að slíkur möguleiki verði 
nýttur nema ef sýnt þætti að 

slík útgáfa hefði „verulega hag-
kvæmni“ í för með sér fyrir 

ríkissjóð.

Er einnig bent á að mörg ríki hafi á 
undanförnum árum gefið út skulda-
bréf til lengri tíma en 30 ára í þeim 
tilgangi að læsa inn sögulega lága 
vexti og tryggja þannig hagstæða 
fjármögnun til framtíðar. Þó er tekið 
fram að skuldaþróun Íslands í saman-
burði við önnur ríki sé „verulega hag-
stæð þar sem skuldir ríkissjóðs hafa 
lækkað hratt á undanförnum árum 
ólíkt mörgum öðrum löndum þar 
sem skuldahlutfall er enn hækk-
andi“.  – kij

Ríkið mun geta gefið út skuldabréf til lengri tíma en 25 ára

Bjarni Benediktsson, 
fjármála- og efnahags-
ráðherra. 

Frá björguninni. MYND/LHG

BÍLSLYS Fjórir erlendir ferðamenn 
voru fluttir á sjúkrahús í Reykjavík 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar í 
gær eftir að bifreið valt á leið vestur 
frá Kirkjubæjarklaustri, skammt 
austan Kúðafljóts í gær.

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglunni á Suðurlandi var stúlka, 
fædd árið 2003, alvarlega slösuð en 
hún kastaðist út úr bílnum í slysinu. 
Farþegar bílsins tilheyrðu allir sömu 
fjölskyldu.

Slysið er til rannsóknar hjá rann-
sóknarnefnd samgönguslysa. – smj

Alvarlega slösuð 
eftir bílveltu
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PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550  
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is
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SÖLU-, MARKAÐS- OG REKSTRARNÁM

Sérlega víðtæk tveggja anna námsbraut unnin í samstarfi
við Framvegis – miðstöð símenntunar. Fyrir fólk sem vill skapa sér 
sterkari stöðu á vinnumarkaði með því að öðlast hagnýta þekkingu  
á sölu-, markaðs- og rekstrarmálum.
 

EINSTAKT VERÐ
Námið er styrkt af Fræðslusjóði. Þess vegna er hægt að bjóða þessa
geysiöflugu námsbraut á hreint ótrúlegu verði eða aðeins 88.000 kr. 
(heildarvirði er 580.000 kr.).
 
FYRIR HVERJA?
Námið er ætlað fólki sem er 20 ára eða eldri og hefur stutta formlega
skólagöngu að baki.
 
MIKILL SVEIGJANLEIKI Í NÁMINU
Kennslufyrirkomulagið er nýstárlegt og skemmtilegt. Auk hefðbundinnar 
staðkennslu og fjarkennslu í beinni útsendingu er lögð sérstök áhersla á 
vendinám sem gefur nemendum tækifæri á að læra á eigin forsendum.

Hefst 6. september  •  Kvöldhópur  •  Tvær annir

GRAFÍSK HÖNNUN

Grafísk vinnsla fyrir byrjendur sem vilja læra að hanna markaðsefni 
sjálfir eða fólk sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi, t.d. 
á háskólastigi. Nemendur læra á Photoshop, Illustrator og InDesign 
og að ganga frá verkefnum sínum í Acrobat Distiller. Kennslan 
byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum.

Hefst 4. september  •  Kvöldhópur  •  20 skipti

VEFSÍÐUGERÐ – ALLUR PAKKINN

Vönduð námsbraut fyrir alla sem vilja koma sér upp einfaldri og 
smekklegri heimasíðu sem auðvelt er að uppfæra í notendavænu 
vefumsjónarkerfi. Hentar þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í gerð 
vefsíðna eða vilja bæta og uppfæra fyrri síður. 

Hefst 17. september  •  Kvöldhópur  •  22 skipti 

• WordPress – Vefurinn minn

• Photoshop 2

• Photoshop fyrir byrjendur

• Dreamweaver HTML og CSS

• Illustrator

• InDesign

• Myndbandavinnsla Adobe   
 Premiere Pro

• Gerð stafrænna auglýsinga   
 fyrir sjónvarp og vef

• Facebook sem markaðstæki

• Leitarvélamarkaðssetning   
 með Google AdWords 

• Vefgreining með   
 Google Analytics

• Tölvupóstmarkaðssetning

Ég var mjög ánægð með námskeiðið Grafísk hönnun hjá Promennt 
og hefur það nýst mér vel í mínu starfi. Reynsla og þekking 
kennarans, umfram námsefnið, var ákaflega nytsamleg og sýndi 
okkur ferlið frá upphafi myndvinnslu, hönnunar og umbrots til 
prentunar á mjög skipulagðan og skýran hátt. Ég gef námskeiðinu 
því mín bestu meðmæli.“
Íris Magnúsdóttir, grafísk hönnun.

UPPLIFUN NEMENDA

M
e

ð
 fy

rirvara u
m

 p
re

n
tvillu

r o
g

 ó
fy

rirsé
ð

ar ve
rð

b
rey

tin
g

ar.

STÖK NÁMSKEIÐ

Promennt býður upp á mikið úrval skemmtilegra 
og hagnýtra námskeiða sem bæta stöðu þína með 
upplýsingatæknina að vopni. 

– með námi hjá Promennt



Í eitt skipti fyrir öll með 
Nicotinell

Vertu reyklaus 15%
afsláttu

r

15% afsláttur af öllu Nicotinell lyfjatyggigúmmí, 
plástrum og munnsogstöflum. 
Afslátturinn gildir út ágúst í verslunum Lyfju.

Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. 
Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari 
upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

BANDARÍKIN Öldungadeildarþing-
maðurinn John McCain lést á á 
laugardag, 81 árs að aldri. McCain 
hafði glímt við heilaæxli sem hann 
greindist með fyrir nokkru. Hann 
lést í faðmi fjölskyldu sinnar á 
búgarði sínum í Sedona í Arizona.

McCain var forsetaefni Repúbl-
ikanaflokksins árið 2008 en laut þá 
í lægra haldi fyrir Barack Obama. 
Hann hafði áður boðið sig fram í 
forvali Repúblikanaflokksins árið 
2000 en tapaði þá fyrir George W. 
Bush. 

McCain var áhrifamikill stjórn-
málamaður í þau rúmlega 36 ár 
sem hann sinnti því starfi og naut 
mikillar virðingar. McCain var 
ávallt hampað sem stríðshetju eftir 
að hafa lifað af vist sem stríðsfangi í 
Víetnam í fimm og hálft ár. Hann 
var látinn laus 14. mars 1973.

Undir það síðasta  eldaði hann 
grátt silfur við Donald Trump 
Bandaríkjaforseta sem fór hörð-
um orðum um McCain í kjöl-
farið. Trump sendi þó fjölskyldu og 
aðstandendum McCains samúðar-
kveðjur á Twitter í gær. 

Ótalmargir samferðamenn og 
frægðarfólk minntust McCain á 
samfélagsmiðlum í gær og fóru 
fögrum orðum um þennan merkis-
mann. Hann lætur eftir sig eigin-
konuna Cindy og sjö uppkomin 
börn. – smj

McCain látinn
John McCain. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

STJÓRNMÁL Tillaga borgarráðsfull-
trúa Sjálfstæðisflokksins um úttekt 
á asbesti í stofnunum borgarinnar, 
sérstaklega leik- og grunnskólum, 
var felld af fulltrúum meirihlutans 
á síðasta fundi borgarráðs. Við 
afgreiðslu málsins vísaði meiri-
hlutinn í umsögn Heilbrigðiseftir-
lits Reykjavíkur um að asbest væri 
aðeins hættulegt ef hróflað væri við 
því eða það rifið niður.

„Ef það á að kortleggja asbest í 
húsnæði í eigu borgarinnar þyrfti 
að ráða til þess sérfræðinga og rýma 
húsnæðið á meðan leit stæði yfir. 
Myndi þetta valda verulegu raski 
á starfsemi borgarinnar, miklum 
útgjöldum og skapa áhyggjur og ótta 
meðal fólks og jafnvel meiri hættu 
en áður,“ segir í bókun borgarráðs-
fulltrúa Samfylkingarinnar, Við-
reisnar, Pírata og Vinstri grænna.

Í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks-
ins, þeirra Eyþórs Arnalds, Mörtu 
Guðjónsdóttur og Valgerðar Sigurð-
ardóttur, er vísað til þess að starfs-
mönnum leikskólans Drafnarborgar 
hafi verið bannað að negla í veggi 
þar sem grunur leiki á að asbest sé 
að finna í klæðningu innanveggja.

„Þannig er nauðsynlegt að farið 
verði í fyrirbyggjandi aðgerðir á 
leikskólanum og gengið sé þar úr 

skugga um að ekki leynist efni sem 
geta valdið starfsfólki og nemend-
um skaða. Mikilvægt er að tryggt 
sé að skaðleg efni líkt og asbest sé 
ekki að finna í húsnæði sem er í 
eigu Reykjavíkurborgar. Ef svo er 
þá þarf að meta hættuna á mögu-
legri mengun og grípa til viðeigandi 
úrræða í samráði við sérfræðinga til 
að tryggja að hvorki börn né starfs-
menn verði fyrir mengun.“ – smj

Of mikið rask og kostnaður við að leita að asbesti í skólum
Mikilvægt er að 

tryggt sé að skaðleg 

efni líkt og asbest sé ekki að 

finna í húsnæði 

sem er í eigu 

Reykjavíkur-

borgar.

Eyþór Arnalds 
borgarfulltrúi

Heilaæxlið fannst í 

árlegri læknisskoðun Johns 

McCain í júlí í fyrra. Rúmu 

ári síðar var hann látinn. 

SJÁVARÚTVEGUR  Samtök fyrir-
tækja í sjávarútvegi (SFS) leggjast 
gegn breytingu á lögum um stjórn 
fiskveiða og lögum um umgengni 
um nytjastofna sjávar sem varða 
myndavélaeftirlit með skipum og 
breytingar á eftirliti með vigtun 
sjávarafla. Við annan tón kveður í 
umsögn Landssambands smábáta-
eigenda (LS).

Samráði um drög að frumvarpi 
um breytingar á lögum þessa efnis 
lauk í gær. Fimm umsagnir bárust 
og voru umsagnir SFS og LS meðal 
þeirra. Meðal þess sem drögin 
kveða á um er aukið eftirlit með 
vigtun afla til að tryggja að afla sé 
ekki landað fram hjá vigt. Þá er í 
frumvarpsdrögunum einnig kveðið 
á um að öll skip sem stunda veiðar 
í atvinnuskyni skuli hafa um borð 
virkt, rafrænt myndavélakerfi. 
Efni úr myndavélunum skal vera 
aðgengilegt starfsmönnum Fiski-
stofu. Fiskistofa hefur áður gert 
tilraunir með slík verkefni en Per-
sónuvernd gert stofnunina aftur-
reka þar sem lagaheimild fyrir slíku 
skorti.

Í upphafi umsagnar SFS er þess 
getið að samtökin telja að ráðu-
neytið hefði betur beðið eftir 
niðurstöðum skýrslu Ríkisendur-
skoðunar um eftirlit Fiskistofu með 
fiskveiðum sem nú er unnið að.

„[Það sætir] furðu að unnið sé að 
stjórnsýsluúttekt, þar sem rann-

saka á þætti er varða mögulegt 
brottkast og vigtun sjávarafla, en 
áður en niðurstaða þeirrar úttektar 
liggur fyrir hefur verið birt frum-
varp til breytinga á lögum hvað 
þetta varðar – frumvarp sem ætlað 
er að taka á meintu vandamáli sem 
ekki hefur verið staðfest,“ segir í 
umsögninni.

Í umsögninni segir enn fremur að 
áður en ráðist sé í svo miklar breyt-
ingar ætti það að vera skylda stjórn-
valda að gera könnun á umfangi 
„meints brottkasts“. Frumvarpið 
beri ekki með sér að nein greining-
arvinna hafi verið unnin um efnið. 

Þá gagnrýna SFS að frumvarps-
drögin kveði ekki nógu glögglega á 
um hvernig framkvæmd eftirlitsins 
skuli háttað.

„SFS telja ótækt að öll útfærsla 
eftirlitsins sé svo óljós og nánast 
tilviljanakennd og ráðherra sé falið 
vald til að útfæra nánast öll atriði 
sem snerta myndavélaeftirlitið. 
Slíkt samræmis ekki vandaðri laga-
setningu,“ segir í umsögninni.

Í drögunum er stefnt að því að 
óheimilt verði að hefja endurvigtun 
á afla fyrr en vigtun á hafnarvog 
sé lokið. SFS telur að slíkt muni 
hafa mikið óhagræði í för með sér, 

hægja á vinnslu aflans og skip muni 
tapa miklum tíma frá veiðum.

Umsögn LS er aftur á móti öllu 
jákvæðari. Að mati LS auka frum-
varpsdrögin á áreiðanleika við 
vigtun og leiði til heiðarlegri sam-
keppni í útgerð og fiskvinnslu.

„Það er mat LS að gildandi 
reglur hafi leitt til mismununar 
sem skekkt hafi samkeppnisstöðu 
innan kerfisins. Vigtarreglur hafa 
fengið það orð á sig, og ekki að 
ástæðulausu, að þar sé að finna 
stærstu ívilnun til kvóta sem í gildi 
er,“ segir í umsögninni. 
joli@frettabladid.is

SFS harma breytingar á 
grundvelli meints brottkasts

Frumvarpsdrögin veita heimild til rafrænnar vöktunar með löndun afla.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mikill munur er á at-
hugasemdum hags-
munaaðila í sjávarútvegi 
við frumvarpsdrög um 
rafrænt eftirlit með skip-
um og löndun afla. SFS 
telja drögin illa ígrunduð 
en LS að þau auki traust 
til sjávarútvegsins.
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Alltof oft er 

eins og 

stjórnmála-

mönnunum 

standi ná-

kvæmlega á 

sama um kjör 

þeirra sem 

þurfa að hafa 

mikið fyrir 

því að sjá 

fyrir sér og 

sínum.

 

Teknar eru 

ákvarðanir 

sem augljós-

lega eru 

óskynsam-

legar

Það er mikilvægur eiginleiki að geta sett 
sig í spor annarra, ekki síst þeirra sem 
þurfa að hafa mikið fyrir lífsbaráttunni. 
Það skiptir ekki síst máli að stjórn-
málamenn séu færir um þetta en lokist 
ekki inni í fílabeinsturni þar sem þeir 

lifa og starfa í þeirri vissu að allir hafi það ágætt, 
þótt sjálfir hafi þeir það mun betra en flestir.

Það ætti að vera forgangsverkefni hverrar ríkis-
stjórnar á hvaða tíma sem er að leitast við að rétta 
kjör þeir sem lakast standa hverju sinni. Þá þarf 
vitanlega að forgangsraða. Ríkisstjórnir virðast þó 
af einhverjum ástæðum alls ekki áhugasamar um 
þetta.

Ræða ráðamanna um góðæri í landinu er alkunn, 
en um leið er það svo að fjölmargir einstaklingar 
verða aldrei varir við það. Þeir eiga nóg með 
að safna fyrir okurleigunni sem þeim er gert að 
borga í hverjum mánuði og ekki er langt liðið á 
mánuðinn þegar kaupið dugar ekki lengur fyrir 
matarinnkaupum. Það er engan veginn hægt að 
segja að þetta fólk geti sjálfu sér um kennt. Það er 
fast í gildru þar sem hver mánuður snýst um að láta 
lág laun duga eins lengi og hægt er.

Alltof oft er eins og stjórnmálamönnunum 
standi nákvæmlega á sama um kjör þeirra sem 
þurfa að hafa mikið fyrir því að sjá fyrir sér og 
sínum. Á hægri væng stjórnmála er viðvarandi 
skilningsleysi á kjörum þessa hóps og lítill vilji 
til að leiðrétta þau. Þegar pólitíkusarnir á vinstri 
væng eru í stjórnarandstöðu þá hrópa þeir slagorð 
um að bæta þurfi kjör láglaunafólks en þegar þeir 
komast í ríkisstjórn eru þeir furðu fljótir að gleyma 
þeim orðum. Þeir eru komnir á þægilegan stað í 
lífinu og um leið er umhyggja fyrir þeim sem eiga í 
harðri lífsbaráttu ekki ofarlega í huga þeirra.

Það er illa komið fyrir ráðamönnum þegar þeir 
lokast inni í einkaveröld sinni og eru hættir að geta 
lesið í umhverfi sitt. Dæmi um þetta er hvernig 
hið alræmda kjararáð fékk að starfa óáreitt í lengri 
tíma og taka dæmalausar ákvarðanir um gríðar-
legar launahækkanir til fólks sem þegar var með 
eftirsóknarverð laun. Sljóleiki og viðbragðsleysi 
stjórnmálamanna gagnvart þessum ákvörðunum 
kjara ráðs sætir furðu. Jafnt og þétt óx gremja 
almennings sem spurði: Hvað með hækkanir til 
okkar? Þá varð vitanlega fátt um svör, en loks 
var kjararáði gert að deyja drottni sínum. Það 
gerðist hins vegar of seint. Afleiðingarnar eru þær 
að verkalýðsforingjar boða hörð átök í komandi 
kjarasamningum. Það er erfitt að hafa samúð með 
ríkisstjórn, sem með sleni og aðgerðaleysi kallaði 
yfir sig óróa á vinnumarkaði.

Það blasir við, eins og svo oft áður, að rík ástæða 
er til að rétta hag þeirra sem lægstu launin hafa. 
Það þarf að gera á þann hátt að kjarabótin verði 
varanleg. Einmitt þar á áherslan að vera. Um leið 
þurfa þeir hópar sem þegar eru með góð laun að 
sýna samfélagslega ábyrgð og gefa eftir í kröfum 
sínum. Vonandi verður það þeim ekki um megn.

Í fílabeinsturni

Flestir landsmenn eru sem betur fer sammála um að á 
Íslandi eigi ríkið að tryggja öllum góða heilbrigðisþjón-
ustu. Heilbrigðiskerfið er langdýrasti liðurinn í rekstri 

ríkisins. Eigi markmiðið um góða þjónustu fyrir alla að nást 
skiptir öllu máli hvernig staðið er að rekstri kerfisins.

Það er því mikið áhyggjuefni að nú skuli hafa verið tekin 
upp stefna sem er ekki hægt að kalla annað en harðlínu 
sósíalisma í heilbrigðismálum. Teknar eru ákvarðanir sem 
augljóslega eru óskynsamlegar og jafnt og þétt horfið frá því 
sem best hefur reynst á Íslandi og erlendis. Allt í nafni hug-
myndafræði sem hvergi hefur gengið upp. Jafnvel góðgerðar-
samtök sem byggja að miklu leyti á sjálfboðastarfi fá að finna 
fyrir hinni marxísku endurskipulagningu.

Á meðan verið er að koma á sósíalíska kerfinu sendir ríkið 
sjúklinga í aðgerðir á einkareknum stofnunum í Danmörku 
og Svíþjóð og greiðir fyrir þrefalt það sem myndi kosta að 
framkvæma aðgerðirnar á Íslandi. Í sumum tilvikum fylgja 
jafnvel íslenskir læknar sjúklingunum til útlanda og fram-
kvæma aðgerðina þar. Viðhorf þeirra sem ráða för virðist 
vera að um sé að ræða starfsemi sem teljist á einhvern hátt 
óhrein og megi því ekki fara fram innan landamæranna 
en hægt sé að líta fram hjá því og borga aukalega fyrir ef 
„glæpurinn” er framinn utan landsteinanna.

Algengt er orðið að fólk sem þarf að leita til sérfræði-
lækna fái ekki tíma vegna þess að læknum, sem þó eru til í 
að vinna fyrir opinbera kerfið, er ekki hleypt inn. Sjúklingar 
geta því valið um að þjást á biðlista í ár eða greiða sjálfir fyrir 
þjónustuna og fá hjálp strax. Sósíalisminn leiðir oft af sér 
ójafnræði.

Verst er þó líklega að þar sem hægt er að ná mestum 
árangri og bjarga fólki með forvörnum eða með því að 
bregðast tímanlega við er þrengt að þeim sem geta náð 
mestum árangri. Þrengt er að starfsemi sem getur sparað 
samfélaginu gríðarlegt fjármagn til viðbótar við að bjarga 
heilsu og mannslífum. Framkoma stjórnvalda gagnvart SÁÁ 
er skýrt dæmi um þetta.

SÁÁ eru ekki ríkisapparat og falla því utan hinnar nýju 
stefnu. Stefnu sem virðist miða að því að íslenska heilbrigðis-
kerfið verði eitt bákn sem starfar á einum stað og sá staður 
skal vera við Hringbraut í Reykjavík.

Heilbrigðiskerfi  
að hætti Marx og félaga

Sigmundur 
Davíð  
Gunnlaugsson 
þingmaður

Dónalegir skattþegar
Þeir sem þiggja fé úr opinberum 
sjóðum láta of oft eins og þeir 
hafi engum skyldum að gegna 
við borgunarmenn sína. Hvort 
sem um er að ræða sveitarfélög, 
stofnanir, frjáls félagasamtök, 
íþróttafélög eða aðra, þá er sjálf-
sagt að sýna þeim sem unnið hafa 
fyrir umræddum fjárveitingum 
þá virðingu að gera skilmerki-
lega grein fyrir því hvernig fénu 
er varið og sýna kjörnum full-
trúum sem hafa eftirlit með því 
fé hvorki dónaskap né yfirlæti 
og koma kurteislega fram við þá 
sem spyrja sjálfsagðra spurninga.

Okkar léttúðarfullu viðhorf
Einhverra hluta vegna er okkur 
ekki eiginlegt að umgangast 
skattfé af virðingu. Við höfum 
ólíkar skoðanir á því hversu 
mikið eigi að innheimta af 
sköttum og með hvaða hætti sú 
innheimta leggst á skattgreið-
endur. Það er eðlileg pólitík. En 
viðhorf okkar til þess hvernig 
farið er með almannafé sem 
útdeilt er til stofnana, fyrirtækja 
og frjálsra félagasamtaka eru 
allt of léttúðarfull. Sveitarstjóra 
sem hefur tekið við hálfum 
milljarði úr ríkissjóði þykir til 
dæmis sjálfsagt að biðja spyrj-
andi blaðamann um vinnufrið. 
Bæjarfulltrúi sem reynir að fá 
upplýsingar upp á borð um 
hundruð milljarða sem ausið er 
til íþróttafélags fer í taugarnar á 
öllum hlutaðeigandi.  
adalheidur@frettabladid.is
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Með nokkurri 
einföldun, og 
kannski smá 
ósanngirni — 
en við skulum 
leyfa okkur 

það til dægrastyttingar — má 
skipta fólki sem tekur þátt í stjórn-
málum í tvo hópa. Annars vegar 
höfum við hófstilltu manneskj-
urnar sem vilja leita leiða til þess 
að auka sátt í samfélaginu, virða 
skoðanir annarra, hafa stjórnmál 
eðlilegri og leitast við að vera 
kurteist og yfirvegað. Hins vegar 
höfum við fólkið sem er sléttsama 
um kurteisi, lítur á gott opinbert 
rifrildi sem tækifæri í eigin þágu, 
vill sem mest fjaðrafok í kringum 
sjálft sig, talar af meinfýsni um 
„góða fólkið“ og ber litla sem enga 
virðingu fyrir skoðunum annarra. 
Fulltrúar seinni hópsins hafa náð 
góðu brautargengi í stjórnmálum 
undanfarið, til dæmis í Bandaríkj-
unum, þar sem forseti þjóðarinnar 
eys illsku á Twitter á degi hverjum 
og lætur alls konar óhróður og 
fásinnu flakka. Honum er slétt-
sama um samræðustjórnmál.

Þegar ég tók þátt í stjórnmálum 
einu sinni, á öðrum tíma og í öðru 
sólkerfi, fór ég í nokkur ár fyrir pól-

itísku afli sem vildi leitast við að 
bæta stjórnmálin, auka virðingu, 
fá öll sjónarmið að borðinu og svo 
framvegis. Við boðuðum ný stjórn-
mál. Ég hef hugsað svolítið um 
það síðan, hvort þetta hafi verið 
misráðið. Það er sterkur þráður í 
mér sem myndi, ef ég færi einhvern 
tímann aftur í stjórnmál — til 
dæmis á gamals aldri — leggja mun 
meiri áherslu á góðan skæting. Ég 
held að góður, kjarnyrtur, harð-
neskjulegur skætingur sé jafnvel 
frekar málið.

Að byggja sér glerhús
Sjáiði til: Óforskammaða popúl-
istagengið veður uppi. Það var 
segin saga á þingi, að í hvert sinn 
sem maður vildi mótmæla oft 
fáránlegum málflutningi slíks fólks 
— og það jafnvel sauð á manni út 
af augljósri óskammfeilni þess (og 
ég nenni ekki að bæta við „að mínu 
mati“ eins og maður þurfi alltaf að 
skeyta sanngjörnum fyrirvara við 
allt sem maður segir) — þá kom 
þetta fólk yfirleitt á eftir manni 
í pontu og spurði með hvolpa-
augum og vandlætingartón (sem er 
athyglisverð blanda): Hva, ætlaðir 
þú ekki að vera kurteis? Vildir 
þú ekki ný stjórnmál? Maður var 
semsagt, með siðbótartali sínu, 
í raun og veru búinn að reisa sér 
glerhús og ef maður svo mikið 
sem lét eitt styggðaryrði falla um 
aðra, gagnrýndi smá, missti stjórn 
á skapi, þá var litið svo á að steini 
hafi verið kastað úr því glerhúsi og 
allt sprungið. Maður væri þar með 
pólitískur markleysingi.

Fyrir fólk sem er ekki í glerhúsi 

— og mun aldrei vera — er þetta 
ekki vandamál. Það bara rífur kjaft. 
Kastar steinum í allar áttir. Ekkert 
smallast. Auðvitað getur kurteist 
fólk sannfært sig um að einhvern 

tímann muni hinir ókurteisu, 
ósanngjörnu og hatrömmu fá 
makleg málagjöld. Að karmað 
muni bíta það í rassinn. Aðrir, 
hinn þögli meirihluti muni líka sjá 
á endanum hvor er betri. En þann-
ig er það ekki. Það er ekki hægt að 
stóla á karma eða dóm sögunnar. 
Spyrjið Hillary Clinton. Karmað 
kemur yfirleitt til kastanna alltof 
seint, ef það yfirleitt kemur. Það er 
ekki að gera neitt fyrir stjórnmálin 
núna, að óheiðarlegur svikari í 
pólitík verði óhamingjusamur 
eftir tuttugu ár þegar hann lítur 

til baka með barnabörnum sínum 
og skoðar gjörðir sínar í nýju ljósi. 
Karma, örlögin, dómur sögunnar, 
samviskan. Öll þessi fyrirbrigði eru 
of óáreiðanleg.

Mál til komið
Fulltrúar frjálslyndra afla í pólitík, 
og sósíalískra jafnvel, víða um lönd 
hafa fjallað töluvert um þennan 
veruleika. Það er skrifað inn í klass-
íska frjálslyndisstefnu að allir hafi 
rétt á skoðunum og jafnvel er það 
trú frjálslyndra stjórnmálamanna 
að besta niðurstaðan fáist í flókin 
mál þegar margar skoðanir komi 
að umræðunni. Það er því frjáls-
lyndum öflum eðlislægt að sýna 
öðrum virðingu. Það er hins vegar 
óhætt að segja að öfl sem deila ekki 
þessari heimssýn, valdsæknari öfl, 
fasískari jafnvel og ófyrirleitnari, 
hafi gengið á lagið. Frjálslyndir fá 
yfir sig fúkyrða flaum og í stað þess 
að svara fullum hálsi er reynt að 
vera yfir svoleiðis hafinn.

Það gengur ekki. Það er mál 
til komið að svara fullum hálsi. 
Dæmi: Allt er í steik í borgarstjórn 
núna. Það er eins og minnihlutinn 
hafi drukkið djöflasýru. Hann gerir 
mál úr öllu. Rífst og skammast. 
Markmiðið er kannski þetta: Að 
skapa sundrungu og óreiðu. Þyrla 
upp ryki. Það getur tekist, nema 
eitthvað sé gert. Í miðri deilu um 
eitthvað smáatriðið ullaði Líf á 
Mörtu. Það var svosem ekki til-
komumikið. Ég sjálfur á erfitt með 
að ulla. En í ljósi stöðunnar styð ég 
þetta ull. Ullum bara. Rífum kjaft. 
Svörum. Hugsjónirnar eru í húfi. 
Það þarf að berjast fyrir þeim.

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Straumhvörf
Audi A3 e-tron 
sameinar tvo heima
 
► 17“ álfelgur  ► Bakkmyndavél  
► Dökkar rúður  ► Málm/glitlakk  
► Nálgunarvörn framan og aftan  
► MMI útvarp  ► Bluetooth símatenging  
► Bluetooth tenging fyrir tónlist  
► Dynamic stefnuljós  ►  LED afturljós  
► Fjarstýrðar samlæsingar 
► Lyklalaust aðgengi  
►  Tenging fyrir USB og Iphone  
► Tvískipt sjálfvirk loftkæling   
► Hæðarstillanleg framsæti  
► Skriðstillir (Cruise control)  
►  Ljósa- og regnskynjari 
► Skynjari fyrir loftþrýsting í hjólbörðum
► Baksýnisspegill með glýjuvörn 
► Rafdrifnir upphitaðir og aðfellanlegir útispeglar  
► Audi hljóðkerfi 180w með 10 hátölurum   
► Leðurklætt aðgerðastýri ► Hiti í framsætum 
► ABS bremsukerfi  ► ESP stöðugleikastýring   
► Árekstrarvörn (pre sense)
 
Listaverð 4.560.000 kr. 

Tilboðsverð 4.090.000 kr.

Til afhendingar strax

Það er eins og minnihlutinn 

hafi drukkið djöflasýru. 

Hann gerir mál úr öllu. 

Ullum bara
Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG
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Nýjast
Pepsi-deild karla

Víkingur R. - KA 2-2 
0-1 Aleksandar Trninic (10.), 0-2 Hallgrímur 
Mar Steingrímsson (45.), 1-2 Geoffrey Ca-
stillion (83.), 2-2 Alex Freyr Hilmarsson (95.). 

Stjarnan - Breiðablik 2-1 
1-0 Baldur Sigurðsson (25.), 2-0 Þorsteinn 
Már Ragnarsson (38.), 2-1 Thomas Mikk-
elsen (40.). 

Valur - Fjölnir 5-3 
1-0 Sigurður Egill Lárusson (45.), 2-1 Dion 
Acoff (48.), 2-1 Guðmundur Karl Guð-
mundsson (57.) 3-1 Torfi Tímoteus Gunn-
arsson (67., sjálfsm.) 3-2 Ægir Jarl Jónasson 
(85.), 4-2 Guðjón Pétur Lýðsson (87.), 5-2 
Patrick Pedersen (91), 5-3 Hans Viktor Guð-
mndsson (93.), 

KR - ÍBV 4-1 
1-0 Kennie Knak Chopart (10.), 2-0 Pálmi 
Rafn Pálmason (32., víti), 3-0 Pálmi Rafn 
(36., víti), 4-0 Finnur Orri Margeirsson (63.), 
4-1 Sindri Snær Magnússon (74.). 

Keflavík - FH 1-3 
1-0 Dagur Dan Þórhallsson (24.), 1-1 Steven 
Lennon (34.), 1-2 Aron Kári Aðalsteinsson 
(54., sjálfsm.), 1-3 Marc McAusland (57., 
sjálfsm.) 
 
Keflavík féll í gær úr Pepsi-deild karla þegar 
fjórar umferðir eru eftir. 

Efri
Valur 38
Stjarnan  35
Breiðablik 34
KR  30
FH 27
Grindavík 24 

Neðri 
KA  23 
ÍBV  22
Víkingur R. 20
Fjölnir  16 
Fylkir 16
Keflavík  4

KR - Valur 0-0 

Þór/KA - Selfoss 2-0 
1-0 Sandra María Jessen  (4.), 2-0 Karen 
María Sigurgeirsdóttir (90.). 

ÍBV - Stjarnan 0-0 

FH - Breiðablik 0-3 
0-1 Berglind Björg Þorvaldsdóttir (60.), 0-2 
Agla María Albertsdóttir (67.), 0-3 Berglind 
Björg (81.). 

HK/Víkingur - Grindavík 4-0 
1-0 Karólína Jack (35.), 2-0 Karólína (65.), 3-0 
Kader Hancar (69.), 4-0 Margrét Sif Magnús-
dóttir (76.). 

Efri
Breiðablik 40
Þór/KA  38
Stjarnan 29
Valur  27
ÍBV 19 
 

Neðri 
Selfoss  16 
HK/Vík.  16
KR 13
Grindavík  10 
FH 6

Pepsi-deild kvenna

Þróttur R. - Selfoss 3-2 
0-1 Ivan Martinez Gutierrez (11.), 0-2 Kenan  
Turudija (17.), 1-2 Emil Atlason (63.), 2-2 
Birkir Þór Guðmundsson (77.), 3-2 Viktor 
Jónsson (91.).

Inkasso-deild karla

Sindri - Keflavík 0-4 
0-1 Sveindís Jane Jónsdóttir (36.), 0-2 
Natasha Moraa Anasi (45.), 0-3 Amelía Rún 
Fjeldsted (80.), 0-4 Natasha Anasi (85.). 

Fjölnir - Hamrarnir 3-2 
1-0 Rósa Pálsdóttir (24.), 1-1 Hlín Heiðars-
dóttir (59., sjálfsm.), 2-1 Arna Kristinsdóttir 
(60., sjálfsm.), 3-1 Ísabella Anna Húberts-
dóttir (63.), 3-2 Rakel Sjöfn Stefánsdóttir 
(87.).

Inkasso-deild kvenna

GOLF Eimskipsmótaröðin í golfi, 
stigakeppni Golfsambands Íslands, 
kláraðist um helgina þegar Secur-
itas-mótið fór fram í Grafarholtinu. 
Heimamaðurinn Guðmundur Ágúst 
Kristjánsson varð hlutskarpastur í 
karlaflokki en Helga Kristín Einars-
dóttir, GK, stóð uppi sem sigurveg-
ari í kvennaflokki og hlutu þau að 
launum GR-bikarinn.

Frændsystkinin Axel Bóasson og 
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK, 
voru ekki langt undan í öðru sæti 
sem tryggði þeim um leið stiga-
meistaratitilinn þetta árið. Unnu 
þau því tvöfalt þetta árið, Íslands-
mótið í höggleik og stigameistara-
titilinn eftir að hafa ekki tekið þátt 
í Íslandsmótinu í holukeppni vegna 
móta erlendis.

„Þetta var auðvitað bara mjög 
gaman, ég er ekki ánægð með spila-
mennskuna á mótinu en það var 
gaman að vinna þennan titil í fyrsta 
sinn. Það stóð upp úr þessu móti hjá 
mér. Það er búið að vera markmið 
hjá mér lengi að vinna Íslandsmótið 

í höggleik  og stigameistaratitilinn á 
Eimskipsmótaröðinni,“ sagði Guð-
rún Brá er Fréttablaðið ræddi við 
hana.

Axel var að vinna stigameistara-
titilinn á Eimskipsmótaröðinni  í 
þriðja sinn á ferlinum. Þar að auki 
vann hann stigameistaratitilinn á 
Ecco Nordic Tour og hefur því unnið 
fjóra stigameistaratitla á fjórum 
árum.

„Guðmundur Ágúst  var alveg 
sjóðheitur strax frá fyrsta degi og 
það er erfitt að reyna að ná mönn-
um í þessum gír. Hann átti þetta 
fyllilega skilið,“ sagði Axel sem setti 
nýtt vallarmet í karlaflokki á öðrum 
degi mótsins en missti það strax til 
Guðmundar.

„Ég frétti það í raun bara þegar 
var verið að skoða þetta fyrir hans 
hönd, þá sjá þeir að ég bætti vallar-
metið líka. Maður hafði gaman af 
þessu.“

Var þetta tvöfaldur sigur hjá Keili 
í ár en Guðrún og Axel leika undir 
merkjum GK.

„Það var gaman að ná þessu með 
Guðrúnu og gaman að ná þessu 
fyrir hönd Keilis. Það hefur gengið 
vel hérna heima undanfarnar vikur 
en ekki úti, vonandi næ ég að færa 
þessa spilamennsku með mér  út. 
Það vantar meira sjálfstraust úti og 
ég var að slá mjög vel um helgina, 
vonandi heldur það áfram úti.“

Óhætt er að segja að þau komi 
úr golffjölskyldu en frænka þeirra, 

Tinna Jóhannsdóttir úr GK, varð 
Íslandsmeistari í höggleik og holu-
keppni ásamt því að vinna stiga-
meistaratitilinn á sínum tíma. Þá 
vann pabbi Guðrúnar, Björgvin 
Sigurbergsson, á sínum tíma  fjóra 
Íslandsmeistaratitla og frænka 
þeirra Þórdís Geirsdóttir, einn titil.

„Það eru engin jólaboð haldin án 
þess að rætt sé um golf,“ sagði Guð-
rún hlæjandi.

Læri nýja hluti á hverjum degi
Guðrún Brá er á fyrsta ári sínu 

í atvinnumennsku á LET Access 
mótaröðinni. Að hennar sögn hefur 
hún lært heilmargt á fyrsta ári sínu í 
atvinnumennsku.

„Þetta hefur verið afar lærdóms-
ríkt ár, auðvitað langar mann alltaf 

að ganga betur og þetta hefur verið 
upp og niður á ýmsum mótum. Það 
er mjög margt sem maður þarf að 
læra, innan sem utan vallar á móta-
röðum erlendis og ég reyni að taka 
eitt skref í einu,“ sagði Guðrún og 
hélt áfram:

„Þessi ferðalög taka alltaf að ein-
hverju leyti á og það er eitt af því 
sem ég hef reynt að læra af. Að reyna 
að taka mér hvíld inn á milli til að 
ná að hlaða batteríin.“

Hún stendur vel þegar kemur að 
því að spila aftur á LET Access móta-
röðinni á næsta ári en ætlar að gera 
atlögu að Evrópumótaröðinni sjálfri 
í haust.

„Ég verð með þátttökurétt á 
þessari mótaröð á næsta ári en ég 
er búin að skrá mig í undankeppn-
ina fyrir Evrópumótaröðinni í haust 
og vonandi næ ég þar inn. Það eru 
nokkur mót eftir af þessu tímabili 
og ég get enn náð að komast beint 
á lokastig undankeppninnar fyrir 
Evrópumótaröðina.“

Með því að komast á Evrópu-
mótaröðina þar sem Valdís Þóra 
Jónsdóttir keppir mun Guðrún strax 
fara að keppa um töluvert hærri 
fjárhæðir.

„Ég stefni fyrst á Evrópumóta-
röðina, reyni við það skref. Maður 
er ekkert að vinna mikinn pening 
á þessari mótaröð sem ég er á og 
þetta getur verið dýrt en svo hjálpar 
auðvitað þegar gengur vel.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Hefur verið afar lærdómsríkt ár
Stigameistararnir 2018 og frændsystkynin Axel Bóasson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir kampakát á átjándu flöt í Grafarholti. MYND/FROSTI BERGMANN EIÐSSON

Frændsystkynin Axel 
Bóasson og Guðrún Brá 
Björgvinsdóttir stóðu 
uppi sem sigurvegarar á 
Eimskipsmótaröðinni í 
golfi. Golfhefðin er afar 
rík í fjölskyldu þeirra.

Ég frétti í raun ekki 

af vallarmetinu fyrr 

en þeir fóru að skoða hvort 

að Guðmundur Ágúst myndi 

slá það. Þá var mér tilkynnt 

að ég hefði bætt metið en það 

entist ekki lengi.

Axel Bóasson, kylfingur

FORMÚLA 1 Charles Leclerc, ökuþór 
frá Mónakó sem ekur fyrir Sauber 
í Formúlu 1, var stálheppinn að 
sleppa ómeiddur í Spa-kappakstr-
inum í gær þegar bíll Fernando 
Alonso fór á flug yfir bíl Leclercs. Átti 
atvikið sér stað stuttu eftir ræsingu 
við fyrstu beygju brautarinnar.

Fyrr á þessu ári var settur nýr 
öryggisbúnaður í bílanna sem kall-
aður er Halo og þykir umdeildur 
meðal ökuþóra. Heyrðist helst að 
hann skyggði á útsýni við akstur og 
að hann myndi ekki gera neitt gagn 
kæmi til áreksturs.  Hann virtist hins 
vegar bjarga málunum í gær þegar 
hann kom í veg fyrir að bíllinn lenti 
að hluta til á Leclerc.

„Þessi öryggisbúnaður gerði svo 
sannarlega sitt gagn, það er engin 
leið að segja hvað hefði gerst ef 
þetta hefði ekki verið til staðar,“ 
sagði Leclerc feginn eftir að hann 
slapp óhultur úr atvikinu og tók 
Alonso í sama streng. „Þetta sannar 
hvaða gildi þetta hefur fyrir íþrótt-
ina, ekki að það hafi þurft til.“

Tók langan tíma að hreinsa 
brautina en keppni var svo ræst á ný 
og vann Sebastian Vettel öruggan 
sigur. 

Fjögur ár eru liðin síðan Jules 
Bianchi lést eftir harðan árekstur 
í Japan en það var fyrsta dauðsfall 
ökuþórs í keppni í Formúlu 1 í tutt-
ugu ár. – kpt

Umdeildur öryggisbúnaður bjargaði ökuþór í Belgíu

Hér sést bíll Alonso fljúga yfir bíl Leclercs í Belgíu í  gær. NORDICPHOTOS/GETTY
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

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

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

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

Verð: 2.250.000 kr. án vsk.
2.790.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

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

Verð frá: 3.024.000 kr. án vsk.
3.750.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

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

Verð frá: 3.750.000 kr. án vsk.
 4.650.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

FÓTBOLTI Landsliðsmennirnir Emil 
Hallfreðsson og Jóhann Berg Guð-
mundsson fóru báðir meiddir af 
velli í leik með félagsliðum sínum í 
gær. Er það mikið áhyggjuefni fyrir 
Eric Hamrén, þjálfara landsliðsins, í 
aðdraganda fyrstu leikja liðsins undir 
hans stjórn þegar Ísland mætir Sviss 
og Belgíu í Þjóðadeildinni eftir tvær 
vikur.

Jóhann Berg var að vanda í byrj-
unarliði Burnley sem mætti Fulham 
í ensku úrvalsdeildinni en var skipt 
af velli á nítjándu mínútu á Craven 
Cottege. Þurfti hann að hætta leik 
eftir sprett upp kantinn og var skipt 
af velli stuttu síðar. Virtust meiðslin 
vera aftan í læri en án hans þurfti 
Burnley að sætta sig við þriðja tapið í 
röð í öllum keppnum..

Virðist það vera ólíklegt að hann 
nái leikjunum gegn Belgíu og Sviss. 
Skoraði hann eftirminnilega  þrennu 
þegar liðin mættust síðast í Bern í 
undankeppni HM 2014.

Seinna um daginn fór Emil Hall-
freðsson af velli á upphafsmínút-
unum leiks Frosinone og Bologna í 
fyrsta leik Emils á nýjum heimavelli í 
ítölsku deildinni.  Var Emil í byrjunar-
liði Frosinone í gær eftir að Frosinone 
fékk stóran skell í síðasta leik en 
þurfti að fara af velli á elleftu mínútu 
leiksins. Liðsfélögum hans tókst þó 
að halda markinu hreinu og að næla 
í fyrsta stig vetursins.

Tæpar tvær vikur eru í leik Íslands 
gegn Sviss í St. Gallen  og bíður þjálf-
arateymið ef til vill óttaslegið eftir 
nánari fréttum af meiðslum þeirra 
tveggja.  – kpt

Emil og Jóhann 
fóru báðir 
meiddir af velli
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Stigalaus í undankeppni EM eftir fjórar umferðir

Íslenska karla- og kvennalandsliðið í blaki léku bæði í undankeppni  fyrir Evrópumótið 2019 í Digranesi í gær. Hér setur ísraelska kvennalandsliðið 
sem vann 3-0 sigur  á Íslandi upp frábæra hávörn. Í karlaflokki lauk leik Íslands og Svartfjallalands einnig með 3-0 sigri gestanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR



Hefur Liverpool eftir þennan leik 
haldið hreinu í alls sjö leikjum í röð 
en engu liði hefur tekist að skora á 
Anfield í ensku úrvalsdeildinni frá 
því í lok febrúar. Hefur Liverpool 
ekki haldið hreinu í sjö leikjum í röð 
á heimavelli síðan 2007 undir stjórn 
Rafa Benitez.

„Það er ekki hægt að setja út á það 
að vera með níu stig eftir þrjá leiki 
né að hafa haldið hreinu í öllum 
þeirra. Við höfum bætt varnar-
leikinn verulega, bæði undir lok 
síðasta tímabils og í byrjun þessa 
tímabils,“ sagði Klopp eftir leikinn 
um helgina.

Fyrir aftan hann hefur Alisson 
verið sannfærandi í fyrstu leikjum 
liðsins, eitthvað sem stuðnings-
menn og leikmenn liðsins þurftu á 
að halda eftir glapræði Loris Karius í 

Kænugarði í vor. Hefur hann sýnt að 
hann er með frábæra spyrnutækni 
og hefur verið til staðar þegar Liver-
pool þurfti á honum að halda. 

Klopp mun eflaust ræða við hann 
um að vera duglegri að hreinsa 
í neyð eftir að hann slapp með 
skrekkinn tvívegis um helgina en 
sýndi að hann er afar leikinn með 
boltann.

„Ég hef engan áhuga á að ræða 
verðmiðann á Alisson, við vorum 
vissir umað þetta væri rétti leik-
maðurinn og hann sýndi á köflum 
hvað hann er góður fótboltamaður. 
Allt liðið er að öðlast meira sjálfs-
traust með hann í markinu á sama 
tíma og hann öðlast sjálfraust. 
Þetta er á réttri leið,“ sagði Klopp 
kampakátur um markvörð sinn. 
kristinnpall@frettabladid.is 

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 3. umferðar 2018-19

Wolves - Man. City 1-1
1-0 Willy Boly (57.), 1-1 Aymeric Laporte (69.).

Arsenal - West Ham 3-1
0-1 Marko Arnautovic (25.), 1-1 Nacho Mon-
real (30.), 1-2 Issa Diop (70. sjálfsm.), 1-3 
Danny Welbeck (92.).

B’mouth - Everton 2-2 
0-1 Theo Walcott (56.), 0-2 Michael Keane 
(66.), 1-2 Joshua King (75.), 2-2 Nathan Aké 
(79.). 
Rautt spjald: Richarlison, Everton (41.), 
Adam Smith, Bournemouth (62.). 

Huddersfield - Cardiff 0-0 
Rautt spjald: Jonathan Hogg, Huddersfield 
(63.). 

S’oton - Leicester 1-2
0-1 Ryan Bertrand (52.), 1-1 Demarai Gray 
(56.), 1-2 Harry Maguire (92). 
Rautt spjald: Pierre-Emile Hojbjerg, Sout-
hampton (77.).

Liverpool - Brighton 1-0
1-0 Mohamed Salah (23.)

Watford - C. Palace 2-1
1-0 Roberto Pereyra (53.), 2-0 Jose Holebas 
(71.), 2-1 Wilfried Zaha

Fulham - Burnley 4-2
1-0 Jean-Michael Seri (4.), 1-1 Jeff Hendrick 
(10.), 2-1 Aleksandar Mitrovic (36.), 3-1 Mitro-
vic (38.), 3-2 James Tarkowski (41.) 4-2 Andre 
Schurrle (83.).

Newcastle - Chelsea 1-2
0-1 Eden Hazard (76., víti.), 1-1 Joselu (83.), 
1-2 DeAndre Yedlin (87., sjálfsm.)

FÉLAG L U J T MÖRK S
Liverpool 3  3  0  0  7-0  9
Chelsea 3  3  0  0  8-3  9
Watford 3  3  0  0  7-2  9
Man City 3  2  1  0  9-2  7
Bournem. 3  2  1  0  6-3  7
Tottenham 2  2  0  0  5-2  6
Leicester 3  2  0  1  5-3  6
Everton 3  1  2  0  6-5  5
Man United 2  1  0  1  4-4  3
Arsenal 3  1  0  2  5-6  3
Cry. Palace 3  1  0  2  3-4  3
Fulham 3  1  0  2  5-7  3
Brighton 3  1  0  2  3-5  3
Wolves 3  0  2  1  3-5  2
Cardiff 3  0  2  1  0-2  2
Newcastle 3  0  1  2  2-4  1
Southam. 3  0  1  2  2-4  1
Burnley 3  0  1  2  3-7  1
Huddersf. 3  0  1  2  1-9  1
West Ham 3  0  0  3  2-9  0

Allt annar blær yfir Liverpool
Liverpool er í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir þrjá sigurleiki í röð og hefur félagið haldið hreinu í 
þeim öllum. Hefur engu öðru liði tekist að skora á Anfield í ensku úrvalsdeildinni síðan undir lok febrúar.

FÓTBOLTI Það er annar bragur yfir 
liði Liverpool þessa dagana sem 
er með fullt hús stiga eftir þrjár 
umferðir. Liðið hefur ekki átt sína 
bestu daga í síðustu tveimur leikj-
um gegn Crystal Palace og Brighton 
en gert nóg til að landa sigrinum.  
Markatalan er frábær, sjö mörk 
skoruð og Alisson Becker, brasilíski 
markvörðurinn sem félagið sótti 
frá Roma í sumar á enn eftir að ná í 
boltann í eigið net.  Lið sem ætla að 
berjast um titla þurfa að kunna að 
vinna leiki þótt spilamennskan sé 
ekki upp á marka fiska.

Eina mark leiksins skoraði 
Mohamed Salah, hans annað mark 
í sumar og 29. markið hans í jafn 
mörgum leikjum á Anfield eftir 
vistaskiptin yfir til Bítlaborgarinn-
ar síðasta sumar.  Allir leikmenn 
sóknarþríeykisins, Salah, Roberto 
Firmino og Sadio Mane komu við 
sögu í markinu en þeir áttu annars 
nokkuð rólegan dag.

Í ljósi þess þurfti varnarlína 
Liverpool að standa vakt sína vel og 
standast pressuna við að verja eins 
marks forskot. Margoft hefur Liver-
pool bognað undan slíkri pressu 
undanfarin ár en þeim tókst að 
halda út.

Hollenski kletturinn
Það vakti mikla athygli þegar Liver-
pool greiddi metfé fyrir varnar-
mann í ársbyrjun til að sækja hol-
lenska miðvörðinn Virgil Van Dijk. 
Klopp var lengi  búinn að vera að 
eltast við Van Dijk en Southamp-
ton hótaði að kæra Liverpool fyrir 
að hafa ólöglega samband við leik-
mann og lauk þar með viðræðum.

Hálfu ári síðar sóttist Liver-
pool eftir honum á ný og komst að 
samkomulagi um verðmiða sem 
ekki þekktist áður fyrir miðvörð, 
75 milljónir punda.  Sigurmark í 
nágrannaslagnum gegn Everton 
í fyrsta leik skyggði á ryðgaðar 
frammistöður næstu vikurnar en 
eftir að hann komst í sitt besta stand 
hefur hann fært varnarleik Liver-
pool upp á hærra plan. 

Leikmaður helgarinnar
Serbneski framherjinn Aleksandar Mitrovic skoraði 
tvívegis þegar Fulham krækti í fyrsta sigur sinn á heima-
velli um helgina. Nýliðarnir halda 
áfram að leka inn mörkum en tóku 
mikilvæg stig og eru komnir á blað í 
deildinni.

Fulham var lengi 
að eltast við Mitro-
vic í sumar sem var 
samningsbundinn 
Newcastle en eyddi 
seinni hluta síðasta 
tímabils á láni hjá 
Lundúnafélaginu. 
Þar blómstraði 
hann undir 
stjórn landa síns, 
Slavisa Jokano-
vic og áttu mörk 
hans stóran þátt í 
því að Fulham komst aftur upp í 
efstu deild.

Minnti hann á sig með tveimur 
skallamörkum í gær og er kominn 
með þrjú mörk í þremur leikjum. 
Verður hann lykillinn að því ef Ful-
ham heldur sæti sínu í efstu deild.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Arsenal lenti undir 
snemma leiks og fékk 
West Ham færi til 
að stela að minnsta 
kosti stigi en Skytt-
urnar tóku stigin þrjú. Eftir að hafa 
byrjað tímabilið á tveimur geysi-
erfiðum leikjum gegn Man chester 
City og Chelsea þurfti Unai Emery 
á þessum sigri að halda. Þótt það 
hefði enginn kallað eftir höfði 
hans strax þá hefði það verið 
óþarfa pressa að vera án sigurs 
eftir þrjár umferðir.

Hvað kom á óvart? 
Úlfarnir stöðvuðu 
ríkjandi Englands-
meistarana á heima-
velli í annað sinn á 
einu ári. Lærisveinar Pep Guardi-
ola hafa haft það fyrir venju að 
slátra minni liðum deildarinnar 
en Úlfarnir kræktu í stig.

Mestu vonbrigðin 
Nýliðar Cardiff eiga 
erfiðan vetur fram 
undan þar sem þeir 
munu berjast fyrir 
lífi sínu í deildinni. 
Hvaða sigur sem er mun reynast 
dýrmætur og misstu þeir af tæki-
færi um helgina. Huddersfield, 
sem mun berjast við Cardiff um 
að halda sæti sínu í deildinni, 
missti mann af velli með rautt 
spjald hálftíma fyrir leikslok en 
ekki tókst Cardiff þó að skora í 
leiknum, viku eftir að Hudders-
field fékk sex mörk á sig.

Er þetta önnur vikan í röð sem 
Cardiff leikur manni fleiri í um 
hálftíma gegn liði sem mun vera 
í neðri hluta deildarinnar án þess 
að geta nýtt sér liðsmuninn.

Þessir tveir, Virgil Van Dijk og Mohamed Salah, munu vera í aðalhlutverki hvor á sínum enda vallarins ef Liverpool gerir atlögu að titlinum. NORDICPHOTOS/GETTY

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson

Lék allan leikinn í 
dramatísku jafntefli gegn 
Bournemouth. Lagði upp annað 
mark Everton fyrir Michael Keane.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson

Ekki í leikmannahóp 
Cardiff vegna meiðsla í 
markalausu jafntefli.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson

Var kippt af velli á 81. 
mínútu gegn Aston Villa í 
Íslendingaslag sem endaði jafn.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason

Lék allan leikinn á 
miðjunni hjá Aston Villa í 
jafntefli gegn Reading.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.

Fór meiddur af velli á 
19. mínútu í leik Burnley 
og Fulham í stöðunni 1-1 
en Burnley fór tómhent heim.
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1.997TRUST KODO
Vönduð Blutooth heyrnartól 
með hljóðnema frá Trust

2TB

VERÐ ÁÐUR 14.990VERÐ ÁÐUR 3.990

VERÐ ÁÐUR 12.990 VERÐ ÁÐUR 7.990

BENQ GW2780
Glæsilegur skjár með 
örþunnan ramma og 
enn betri myndgæði 
með IPS tækni

27” IPS FHD
Edge to Edge Slim Bezel

VERÐ ÁÐUR 49.990
39.990 9.743PS4 SLIM 500+FORTNITE

PS4 pakki með Fortnite leiknum, 
Battle Royale og 500 V-Bucks

2TB SLIM FLAKKARI
Örþunnur og örsmár USB 3.0 
2TB ferðaflakkari frá Seagate

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins mánudag

PS4 p kki með For
Battle Royale og 50

TRUST PAXO
Glæsileg Trust Paxo 
þráðlaus heyrnartól 
með Active Noise 
Cancellation tækni!

PRIMO 5200mAh
Með allt að 21 tíma 
hleðslu fyrir síma og 
8 tíma hleðslu fyrir 
spjaldtölvur

Allt að

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins þriðjudag

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins miðvikudag

Aðeins 100 stk1 stk á mann!

75%Afsláttur
GGGGSISS NSNSSS

Aðeins 100 stk

1 stk á mann!
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Afsláttur
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Undanfarin fjögur ár hefur 
Ragnheiður Sverrisdóttir 
hönnuður stundað götu-

hlaup, sund og hjólreiðar af kappi 
ásamt svokölluðum hreyfiferðum 
en þar er blandað saman hefð-
bundnum skoðunarferðum við 
ýmiss konar hreyfingu, þá helst 

hlaup eða hjól. Hún segir það vera 
algjörlega nýja upplifun að skoða 
nýjar borgir og fallega náttúru 
erlendis með slíkum hætti. „Þegar ég 
hleyp í borg erlendis sem ég hef ekki 
heimsótt áður þá hleyp ég meira um 
græn svæði sem ég hefði væntanlega 
ekki heimsótt og kynnist borginni 

um leið á annan hátt. Þegar ég skoða 
nýjar borgir á hjóli kemst ég auð-
veldlega og hratt á milli staða og sé 
mikið á stuttum tíma en upplifi um 
leið borgina betur en ef ég væri á 
bíl eða í neðanjarðarlest. Svo er líka 
mjög gaman að fara í slíkar hjóla-
ferðir með leiðsögumanni.“

Frábær ákvörðun
Þær eru nokkrar hreyfi ferðirnar sem 
Ragnheiður hefur farið í undanfarin 
ár. „Ég fór t.d. til Tenerife á Kanar-
íeyjum í febrúar 2017 og dvaldi þar 
í viku. Ég var tiltölulega nýbyrjuð að 
hjóla á þeim tíma en ákvað samt að 
skella mér með hnút í maganum þar 

Nýtur lífsins á ferðinni
Líf Ragnheiðar Sverrisdóttur hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum 
eftir að hún hóf að hlaupa og hjóla í bland við sundferðir sínar. Í dag skoðar 
hún borgir og fallega náttúru með hlaupum og hjólreiðum. ➛2

„Það skiptir öllu máli að stunda hreyfingu sem maður hefur gaman af, því að þetta þarf að vera gaman. Með góðri mætingu á æfingar og ástundun kemur 
bæting á tíma og betri heilsa,“ segir Ragnheiður Sverrisdóttir hönnuður, sem hefur stundað fjölbreytta hreyfingu undanfarin fjögur ár. MYND/ERNIR



sem ég vissi ekki hvort ég væri í nógu 
góðu formi.“

Það reyndist frábær ákvörðun, 
segir hún. „Ég var í mun betra formi 
en ég átti von á og svo var öll ferðin 
svo vel heppnuð. Það var eitthvað 
á dagskrá alla daga og hægt að velja 
á milli þess að hjóla, hlaupa eða 
synda. Vikan mín skiptist upp í 
fimm daga á hjóli og tvo daga þar 
sem ég hljóp. Hjólaferðirnar voru 
mjög krefjandi en um leið var alveg 
stórkostlegt að fara yfir svæðið á 
hjóli.“

Hlaupadagarnir tveir voru nýttir 
í hlaup snemma morguns þar sem 
ströndin og nágrenni hennar var 
kannað. „Ég fór einnig tvisvar 
sinnum í sjósund með félögum úr 
hópnum en þar voru margir reyndir 
sjósundskappar tilbúnir að aðstoða 
nýliða eins og mig.“

Dásamlegt útsýni
Dvölin á Tenerife var afar eftir-
minnileg að hennar sögn. „Í annarri 
hjólaferðinni okkar hjóluðum við 

upp í fjallaþorpið Masca sem er í 650 
metra hæð. Ég var með mikla strengi 
eftir fyrstu hjólaferðina þannig að 
fyrstu kílómetrarnir voru hrikalega 
erfiðir. Útsýnið uppi var dásamlegt 

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, 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: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Ragnheiður Sverrisdóttir tekur stutta pásu í hjólatúr. Tenerife er í bakgrunni.

Á heimleið úr hjólaferð á Tenerife.

Hluti af hjólaleiðinni sem hópurinn fór á La Gomera eyju.

„Þegar ég hleyp í borg erlendis sem ég hef ekki heimsótt áður þá hleyp ég meira um græn svæði sem ég hefði væntanlega ekki heimsótt og kynnist borginni um leið á annan hátt,“ segir Ragnheiður. MYND/ERNIR

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

Framhald af forsíðu ➛

og svo brunuðum við niður brekk-
urnar. Þetta er ótrúlega mögnuð 
tilfinning, að sjá fegurðina, finna 
hitann og lyktina af náttúrunni. Við 
fórum einnig í dagsferð til eyjunnar 
La Gomera og hjóluðum stóran 
hring. Þar er mikil ósnortin náttúra 
í fjöllunum og skóginum enda var 
ógleymanlegt að hjóla þar.“

Sikiley næst á dagskrá
Næsta stóra ferðalag verður í októ-
ber en þá heldur hún til Sikileyjar 
á Ítalíu ásamt fríðu föruneyti. Þar 
dvelur hópurinn í tíu daga þar sem 
m.a. verður hlaupið, hjólað og synt 
í fallegu umhverfi. „Ég bjó um tíma 
á Ítalíu og hef því ferðast aðeins um 
eyjuna. Við munum m.a. taka hjó-
latúra og skoða bæina Erice, sem er 
á vesturhluta eyjunnar, til San Vito, 
sem er á norðvesturhluta eyjunnar 
og Corleone, sem er m.a. þekktur 
sem fæðingarstaður þekktra mafíósa 
úr bíómyndum. Einnig tökum við 
þátt í maraþonhlaupi í Palermo sem 
er stærsta borg Sikileyjar. Það verður 
því svo sannarleg margt að sjá og 

gera á meðan þessi dvöl stendur 
yfir.“

Þakkar syni sínum
Ragnheiður Sverrisdóttir segist geta 
þakkað syni sínum, Sverri Barto-
lozzi, þá miklu breytingu sem varð á 
lífsstíl hennar fyrir um fjórum árum. 
„Ég hef alltaf synt eitthvað í gegnum 
tíðina. Einn daginn, eftir langa pásu, 
dreif ég mig í sund og sagði við son 
minn eftir á að þetta hefði verið 
dásamleg sundferð. Þá horfði hann 
á mig og sagði: „Mamma, af hverju 
stundar þú þetta ekki reglulega?“ 
Hann hafði auðvitað rétt fyrir sér og 

ég lofaði sjálfri mér að taka alltaf frá 
tíma til að stunda íþróttir.“

Upp frá því hóf hún að hlaupa 
með skokkhópi Álftaness vorið 
2014. „Í fyrstu setti ég mér einfald-
lega það markmið að mæta. Það 
gekk eftir og ég mætti þrisvar í viku 
ásamt því að synda áfram tvisvar 
sinnum í viku. Árið 2016 fór ég 
ásamt vinkonu minni á kynningar-
fund hjá Þríkó, Þríþrautarfélagi 
Breiðabliks. Við skráðum okkur í 
félagið og þá bættust hjólin inn í 
æfingaplanið og sundæfingar með 
þjálfara.“

Ragnheiður hefur því sannarlega 
breytt um lífsstíl á undanförnum 
árum. Hún segist njóta þess að 
hreyfa sig og stunda fjölbreytta 
líkamsrækt. „Ég tek æfingu á 
hverjum degi og stundum tvær á 
dag, t.d. hlaup og síðan sund eftir 
á. Það skiptir öllu máli að stunda 
hreyfingu sem maður hefur gaman 
af því þetta þarf að vera gaman. 
Með góðri mætingu á æfingar og 
ástundun kemur bæting á tíma og 
betri heilsa.
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Hannes Steindórsson, fasteignasali hjá fasteignasölunni Lind.  MYND/ERNIR

Ríflega átta hundruð 
fyrirspurnir um 201 Smára
Lind Fasteigna-
sala setur í sölu 
fyrstu íbúð-
irnar í 675 íbúða 
byggð sunnan 
Smáralindar í 
næsta mánuði. 
Áætlað er að 
fyrstu íbúar nýja 
hverfisins, 201 
Smára, geti flutt 
inn í lok þessa 
árs. ➛2

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

Eina
Sérlega vel hannað fjölskylduhús, innst í botnlanga. Húsið er 292 
fm. og í því eru, á efri hæð, fjögur herbergi, sjónvarpshol og fata-
herbergi. Stór og sérlega björt stofa og eldhús í opnu rými á mið-
hæð. Í kjallara er vinnuaðstaða og möguleiki á að útbúa séríbúð
eða fleiri herbergi. Glæsilegur suðurgarður með sólpöllum og
heitum potti. V.107,5 m. Uppl. veitir Finnbogi s: 895-1098.

Skógarlundur 21 – Endaraðhús
165 fm endaraðhús á einni hæð ásamt bílskúr. 4 svefnherbergi 
og stórar stofur.  Fallegur garður, hellulögð verönd, stéttir og bíla-
stæði.  V. 74,9 m. Opið hús í dag kl 17:30-18:00.
Uppl. veitir Bogi s: 699-3444

Hagamelur -  Aukaíbúð 
Mikið endurbætt sérhæð sem skipt hefur verið í tvær íbúðir. Á 
2. hæð er vönduð 4ra herbergja sérhæð, tvö herbergi og tvær 
stofur. Í risi er 3ja herb. íbúð. Báðar íbúðir nýlega endurbættar 
með sérsmíðuðum innréttingum á vandaðan hátt. Í sameign er 
sérgeymsla og þvottahús og sólpallur í bakgarði. V: 69.9M. 
Opið hús morgun þriðjudag kl. 17-17:30. 
Uppl. veitir Jón s: 777-1215

Ægisíða 117, glæsileg hæð 
Flott 5-6 herbergja íbúð á 2. hæð og ris í fallegu húsi á góðum
stað í Vesturbænum. Íbúðin er björt og opin, 2 stofur, stórar suður 
svalir, 2 svefnherbergi á hæð og 2 herbergi á ris hæð, falleg íbúð
sem vert er að skoða. Opið hús í dag milli kl. 17:15 og 17:45. 
Uppl. veitir Gunnlaugur S: 617 5161.

Krummahólar 6 - Góð 3ja með verönd
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með góðri innréttingu og
borðkróki. Björt stofa með útgengi á suðurverönd og garð með 
leiktækjum. Flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og
þurrkara.  Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Falleg og vel
skipulögð eign. Opið hús í dag kl. 17:15 - 17:45.
Uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953.

Brúnastekkur 11 - Einbýli með leigutekjum.
Einbýli með fimm svefnh. tveimur baðh., rúmgóðu eldhúsi,
tveimur stofum og góðum skála með arin og útgengi á verönd til 
vesturs. Á jarðhæð eru síðan tvær tveggja herbergja íbúðir auk 
studioíbúðar.  Eign með mikla nýtingar- og tekjumöguleika!
Uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953, 

Skógarvegur - glæsileg íbúð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu.
Sérlega falleg og björt 3ja herbergja íbúð í nýlegu húsi í Foss-
voginum. Tvö rúmgóð herbergi og bjart opið rými þar sem er 
eldhús og stofa. Stórar suðursvalir með útsýni. Húsið er að mestu 
viðhaldsfrítt. Húsið er lyftuhús og stæði í bílageymslu fylgir.
Laus fljótlega. Opið hús í dag kl. 18.00-19.00
Uppl. veitir Ragnar s: 774-7373.

Reykjahlíð - 135 fm sérhæð 
Rúmgóð björt og vel skipulögð 133 fm hæð með sérinngangi og 
útgangi á hellulagða verönd.  Íbúðin er mikið endurbætt.   Þrjú 
góð  svefnherbergi og stór stofa.  Góður bakgarður. 
Laus til afhendingar. 

Uppl. veitir Bogi s: 6993444

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finndu okkur
á Facebook

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

iBog
urssonPétu

lögg.fasteignasalilögg.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A.
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G.
Blöndal
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason
lögg. fasteignasali

SELDD
Einarsnes 26 – einstakt endaraðhús.inarsnes 26 – einstakt endaraðhús. 
Sérlega vel hannað fjölskylduhús, innst í Sérlega vel hannað fjölskylduhús, innst 
fm. og í því eru, á efri hæð, fjögm. og í því eru, á efri hæð, fjö

erbergi. Stór og sérleerbergi. Stór og s
æð. Í kjallaraæð Í kjallara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Eftirspurnin er gríðarleg og ég 
veit ekki um annað verkefni 
sem hefur fengið ríflega átta 

hundruð fyrirspurnir á þessum 
tímapunkti framkvæmda,“ segir 
Hannes Steindórsson, fasteigna-
sali hjá fasteignasölunni Lind, um 
nýja 675 íbúða byggð sem er að 
rísa sunnan Smáralindar í Kópa-
vogi. Til stendur að setja fyrstu 
íbúðirnar á sölu í næsta mánuði.

Hverfið hefur fengið heitið 201 
Smári og verða þar allar gerðir 
íbúða, allt frá 50 fermetra stúdíó-
íbúðum upp í rúmgóðar fimm her-
bergja íbúðir. „Rúmlega fimmtíu 
íbúðir fara í sölu núna í septem-
ber og það eru tveggja, þriggja og 
fjögurra herbergja íbúðir og gangi 
allt eftir geta eigendur þeirra íbúða 
flutt inn í lok ársins,“ segir Hannes. 
„Öll uppbyggingin mun taka 
nokkur ár og því munu íbúðirnar 
koma inn á markaðinn í nokkrum 
skrefum fram á árið 2022 þegar 
stefnt er að því að allar íbúðirnar 
verði komnar á markaðinn.“

Lagað að þörfum nútímans
Óhætt er að segja að 201 Smári sé 
nútíma borgarhverfi. Hugmynda-
fræðin, hönnunin og skipulagið 
að baki hverfinu byggir á nútíma-
legri nálgun sem ekki hefur verið 
boðið upp á áður hér á landi. „Lagt 
var af stað upphaflega með það 
að leiðarljósi að draga almenn-
ing að borðinu. Óskað var eftir 
hugmyndum og tillögum um það 
hvað fólki þætti eðlilegt að væri 
að finna í nýju hverfi og hvað 

skipti það máli. Gríðarlegt magn 
af upplýsingum fékkst með þessari 
leið og fjölmargar uppástungur 
fengu brautargengi, meðal annars 
þegar kom að hönnun íbúðanna 
en þar eru rýmin sniðin að þörfum 
nútímamannsins. Þetta er því 
gríðarlega spennandi verkefni, 
bæði íbúðirnar og hverfið í heild 
sinni.“

Meðal nýjunga sem finna má í 
201 Smára eru hleðslustæði fyrir 
rafbíla og sérstök stæði fyrir deili-
bíla, svokallaða Zipcar. Zipcar-
þjónustan virkar þannig að íbúar 
geta nýtt deilibíla sem verður 
lagt á svæði í hverfinu þegar þeir 
þurfa. Eingöngu þarf að sækja app 
í snjalltæki, opna deilibíl með 
appinu, nota bifreiðina í tiltekinn 
tíma og skila á sama stað. „Þetta 
er náttúrlega stórsniðugt og hefur 
ekki sést inni í hverfum á Íslandi 
áður. Þrátt fyrir að flestir eigi bíla 
þá eiga eflaust margir eftir að nýta 

sér þessa þjónustu, annað hvort þá 
selja heimilisbílinn eða nýta zipcar 
sem bíl tvö.“ 

Keppst um hverja íbúð
Hvergi annars staðar í Kópavogi 
hefur verið ráðist í byggingu fleiri 
íbúða á einu bretti og segir Hannes 
að miðað við eftirspurnina hingað 

til verði mikill áhugi á hverfinu. 
„Þetta svæði er gríðarlega vin-
sælt. Þar kemur til nálægðin við 
þjónustu og stofnbrautir en hér 
eru meira en hundrað verslanir 
og þjónusta í göngufæri ásamt 
grunnskólum, leikskólum og 
íþróttasvæði. Þá eru góðar göngu- 
og hjólaleiðir í næsta nágrenni og 

margt annað spennandi,“ segir 
Hannes. 

Hægt er að skrá sig á lista á vef-
svæði hverfisins, 201.is, og fá 
þannig helstu upplýsingar áður 
en íbúðirnar fara í formlega sölu í 
næsta mánuði.

Glæsilegt útsýni af efstu hæð.

Í boði verða allar gerðir íbúða, allt frá 50 fermetra stúdíóíbúðum upp í rúmgóðar fimm herbergja íbúðir. 

Hugmyndafræðin, hönnunin og skipulagið að baki hverfinu byggir á nútímalegri nálgun sem ekki hefur verið boðið upp á áður hér á landi.  MYND/PIPAR
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Þetta svæði er 
gríðarlega vinsælt. 

Þar kemur til nálægðin 
við þjónustu og stofn-
brautir en hér eru meira 
en hundrað verslanir og 
þjónusta í göngufæri 
ásamt grunnskólum, leik-
skólum og íþróttasvæði.



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

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu við Naustavör og Lund í Kópavogi. - Leitið upplýsinga á skrifstofu.

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

-

Verð 87,9 millj.

-

-

-

Nálægðin við Fossvogsdalinn er eins góð og 
best verður á kosið. Húsið stendur á sérstak-
lega skjólstæðum stað, neðst við dalinn.

Lundur 3 – Kópavogi. Vönduð 4ra herbergja íbúð á 6. hæð.

Bjarmaland. Glæsilegt einbýlishús. Einstök staðsetning.

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

-

-

Staðsetning er mjög góð, miðsvæðis í 
Reykjavík. Stutt í stofnæðar og Fossvogsdalur 
í göngufjarlægð. Stutt er í leik- og grunnskóla 
ásamt allri verslun og þjónustu.

Verð 46,9 millj.

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

-

Frágangur lóðar er afar glæsilegur með fal-
legum gróðri, stéttum með snjóbræðslu og 
kvöldlýsingu.

Verð 54,9 millj.

Hæðargarður 10. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og verönd.

Glæsilegt sumarhús/heilsárshús í Skorradal.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  frá kl. 
18.15 – 18.45 

-

Verð 64,9 millj.

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

-

-

Verð 32,9 millj. 

Skógarvegur 12a. Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Fannborg 5  -Kópavogi. 2ja herbergja íbúð – laus strax.Naustavör 2 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð -svalir til suðausturs.

-

Verð 34,9 millj. 

-

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 41,9 millj.

Sumarhús/heilsárshús. - Hornlóð, vatnalóð, við Skorradalsvatn.

Ljósheimar 14-18. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð - laus strax.

-

-

Hér er um að ræða einstakt tækifæri til að 
eignast heila húseign við fjölförnustu verslunar-rr
götu borgarinnar.  

Skólavörðustígur. Heil húseign og viðbótarbyggingarréttur.
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Mjög falleg 120,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með miklu út-
sýni í góðu húsi við Kristnibraut í Grafarvogi. Stofa, borðstofa, 
eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. 
Gengið er út á flísalagðar svalir frá stofu með glæsilegu útsýni. 
Stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. V. 47,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

4ra herb. 107,0 fm íbúð á 1. hæð í góðu mikið endurnýjuðu og mál-
uðu fjölbýli ásamt aukaherbergi í kjallara m. aðg. að snyrtingu. 
Ágætar innréttingar. Góðar svalir. V. 37,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 29. ágúst milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 
3-býlishúsi við Sólvallagötu. Tvær samliggjandi stofur, borð-
stofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö herbergi, tvö baðherbergi. 
Svalir. Auk þess er til sölu 86 fm 3ja herb. íbúð í kjallara hússins. 
Frábær staðsetning. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og 
Blómvallagötu. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 
861 8511. V. 79,5 m.

Vorum að fá í sölu glæsilega 151,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í 
lyftuhúsið við Mánatún 5 í Reykjavík. Auk þess fylgir íbúðinni 
stæði í bílageymslu. Svalir til suðvesturs útaf stofu. Stofa/borð-
stofa, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og þvottahús. Frábær 
staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Stutt er í alla helstu þjónustu. 
V. 68,5 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

KRISTNIBRAUT 37
113 REYKJAVÍK

JÖRFABAKKI 32
109 REYKJAVÍK

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

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

SÓLVALLAGATA 11
101 REYKJAVÍK

MÁNATÚN 5
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BJARMALAND 3
108 REYKJAVÍK

Fallegt og vel skipulagt 220,1 fm einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr við Bjarmaland í Fossvogi. Húsið skiptist m.a. hol, 
stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslur og búr. Húsið er að mestu upprunalegt. Fallegur suður og 
vestur garður. Hellulögð upphituð bílastæði fyrir framan bílskúr. Frábær staðsetning. V. 125,0 m.

Opið hús mánudaginn 27. ágúst milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl. veitir: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is 

Vorum að fá í sölu 180,8 fm einbýlishús með bílskúr einni hæð við Fannafold í Grafarvogi. Húsið stendur á rólegum stað innst í botnlanga 
og er bakgarðurinn sólarmegin. Húsið skiptist m.a. í samliggjandi stofur, sjónvarpshol, eldhús, þvottahús, tvö baðherbergi og fjögur 
herbergi. Gróinn garður með hellulagðri verönd og heitum potti. V. 76,9 m. 

Opið hús mánudaginn 27. ágúst milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is 

Vorum að fá í sölu nýlegt 147 fm raðhús við Hólavað á fallegum stað í í Norðlingaholti.  Húsið er á tveimur hæðum. Hellulagt bílaplan fyrir 
framan og ca 80 fm timburverönd við húsið til suð-vesturs.  Húsið er staðsteypt byggt árið 2009 en fyrst flutt inn 2011. Húsið skiptist m.a. 
í forstofu, hol, snyrtingu, stofur, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi og þvottahús. Góðar svalir útaf hjónaherbergi. V. 69,7 m. 
Opið hús mánudaginn 27. ágúst milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is 

FANNAFOLD 119
112 REYKJAVÍK

HÓLAVAÐ 15
110 REYKJAVÍKOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu 141 fm endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið er einstaklega vel skipulagt og stendur það við 
óbyggt svæði. Þrjú svefnherbergi, rúmgott vel skipulagt eldhús. Mikið og gott skápapláss. Innangegnt í bílskúr. Stórar verandir, 
heitur pottur. Sjávarútsýni og göngufæri í íþróttahús, sundlaug, skóla leikskóla og bæði eru hesthús og reiðstígar í nánasta umhverfi.  
V. 68,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 28. ágúst milli 17:30 og 18:00.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

VESTURTÚN 6
225 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS

Falleg 47,6 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við Austurbrún í Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu/hol, stofu, eldhús, baðher-
bergi og svefnkrók innaf stofu. Fallegt útsýni er úr íbúðinni. Húsvörður er í húsinu. Mjög góð staðsetning, stutt frá Laugardalnu og allri 
helstu þjónustu. Íbúðin getur verið laus fljótlega. V. 27,5 m.

Opið hús miðvikudaginn 29. ágúst milli 12:15 og 13:00.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

AUSTURBRÚN 2
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS



Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

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

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

ÆGISÍÐA 48
107 REYKJAVÍK

Mjög fallegt 261,4 fm einbýlishús með bílskúr við Ægissíðu 48 í vesturbænum. Húsið stendur á 797 fm hornlóð á horni Ægisíðu og 
Lynghaga. Glæsilegt útsýni er úr húsinu m.a. sjávar- og fjallasýn. Sérstaklega fallegur gróinn garður. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur,
borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, geymslur, hol og forstofu. Einstök staðsetning. Sjávarútsýni. Örstutt í 
útivistarsvæði, leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir, kaffihús og fleira. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 149 m.
Nánari uppl. veitir: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Glæsileg mikið endurnýjuð 169,7 fm hæð, þar af 40 fm óinnréttað risloft við Suðurgötu 4 í Reykjavík. Húsið er reisulegt og stendur á 
horni Suðurgötu og Túngötu. Hæðin skiptist í m.a. í rúmgott stigahol, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Góð loft-
hæð er á hæðinni. Stórir gluggar eru í stofum sem gerir þær sérstaklega bjartar. Svalir eru útaf eldhúsi. Möguleiki er að nýta hæðina 
sem íbúðarhæð eða skrifstofuhæð. Sér bílastæði eru á lóð. Óskað er eftir tilboðum.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 -5464, gudlaugur@eignamidlun.is 

Vorum að fá í sölu talsvert endurnýjað 241,8 fm einbýlishús með bílskúr á einstaklega góðum stað við Heiðargerði í Reykjavík. Húsið er 
á tveimur hæðum auk kjallara. “Íbúðaraðstaða” er í kjallara. Fallegur garður og góð suðurverönd. Stórar svalir/þakverönd. Hellulögð 
innkeyrsla. Mjög góð staðsetning ofarlega í botnlangagötu. V. 92,5 m.

Opið hús mánudaginn 27. ágúst milli 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

SUÐURGATA 4
101 REYKJAVÍK

HEIÐARGERÐI 28
108 REYKJAVÍK

Mjög góð og vel skipulögð 141,1 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr á eftirsóttum og fjölskylduvænum stað við Laugalind í Kópavogi. Íbúðin 
er björt og gott útsýni er af svölum yfir hverfið en húsið stendur rétt við Lindaskóla og leikskólann Núp. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
V. 58,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 28. ágúst milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu 174,2 fm hæð og ris í 2-býlishúsi við Öldugötu. Um er að ræða glæsilegt hús sem stendur á horni Öldugötu og Ægis-
götu í Reykjavík. Svalir eru útaf hæðinni til suðausturs. Á hæðinni eru m.a. stofa, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Risið er eitt stórt 
opið rými sem auðvelt væri að stúka niður í herbergi. Húsið er steinsteypt og byggt árið 1923. Bílastæði á lóð. V. 98,0 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

LAUGALIND 5
201 KÓPAVOGUR

ÖLDUGATA 14
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Opið hús þriðjudaginn 28. ágúst milli 16:30 og 17:00.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

Mjög góð 95.9 fm 3ja herbergja íbúð við Ásbrekku í Garðabæ. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og tvö rúmgóð 
herbergi. Þvottahús er innaf baðherbergi. Sér inngangur. Svalir útaf stofu. Fallegt útsýni. Mjög góð íbúði í litlu fjölbýlishúsi. V. 42,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 29. ágúst milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

LOGALAND 23
108 REYKJAVÍK

ÁSBREKKA 5
225 GARÐABÆR

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS



UPPLÝSINGAR Í GSM: 898-3326

Grandagarður 1A  101 Reykjavík

Verð: 98.000.000

Mjög vel staðsett skrifstofu- og iðnaðarrými á tveimur hæðum við Grandagarð 1A. Efri hæð er með 
fjórum skrifstofum og kaffistofu auk salernis. Neðri hæð er með sýningarými, verkstæði og tveimur 
lagerrýmum auk salernis. Útgengi er út á baklóð frá verkstæði þar sem 20 ft geymslugámur fylgir með.  
Skrifstofuhúsgögn að hluta og ýmis annar búnaður getur fylgt með. Eignin hefur fengið gott viðhald. 
Framhlið eignarinnar er með endurnýjuðum gluggum og útihurðum. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Skrifstofur-verkstæði  - Stærð: 216,0 m2

OPIÐ HÚS  mánudaginn 27. ágúst kl. 17:30-18:00

Rauðagerði 16    108 Reykjavík

Falleg 4ra herb.hæð i þríbýli með sér inngangi og bílskúr. Tvennar svalir. Eignin er 
með þremur svefn.herb., möguleiki fjórða herb. hluta úr stofu. Endurnýjað þakefni, 
nýlega lagt dren og rafmagnstafla endurnýjuð. Baðherbergi endurnýjað, með tengi 
f.þvottavél og þurrkara. Eldhús endurnýjað. Nýlagt harðparket á mest alla íbúðina 
og nýtt teppi á stiga. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 162,7 m2      Bílskúr: 22,3 m2   

64.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28 ágúst kl 18.00-18.30

Mýrargata 26    101 Reykjavík 93.900.000

Stórglæsileg 3 herbergja lúxusíbúð með einstöku útsýni á 6.hæð á 
einu skemmtilegasta svæði miðborgarinnar. Í eigninni er rúmlega 3 
metra lofthæð, gólfhiti og stórir gólfsíðir gluggar með einstöku útsýni 
yfir Snæfellsjökul, Akranes, Akrafjall og yfir sjóinn. Allar innréttingar 
eru sérsmíðaðar og gólfefni eru sérlega vönduð í allri eigninni. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, stóra stofu, borðstofu, eldhús, tvö baðher-
bergi, þvottaherbergi og geymslu. Í sameign fylgir íbúðinni sérstæði í 
lokaðri bílageymslu og afnotaréttur í hjólageymslu.
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 129.5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl. 17:00-17:30

Hlíðarhjalli 10    200 Kópavogi 47.900.000

Falleg og vel skipulögð, 4ra  herbergja íbúð á annarri hæð  með útsýni á frábærum 
stað í Hlíðarhjalla. Íbúðin er skráð samkvæmt þjóðskrá 115.3 fm. Íbúðin skiptist í 
3 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. Íbúðin gæti verið laus við 
kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 115.3 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 27 ágúst kl 18.30-19.00

Falleg og vel skipulögð 3ja herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi í góðu fjölbýlishúsi 
í Ásahverfi Hafnarfjarðar. Íbúðin skiptist í  forstofu, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu innan íbúðar en einnig er sér geymsla sem 
fylgir í sameign og sameiginleg hjóla og vagna geymsla. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 89,3 m2

Svöluás 1      221 Hafnarfirði 39.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl.17:30-18:00

Frostafold 22    112 Reykjavík

Björt og vel skipulögð  2ja herb íbúð sem hefur fengið gott viðhald, á 2.hæð  í góðu fjöl-
býlishúsi í Foldahverfi Grafarvogs. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, gott svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi innan íbúðar og sér geymslu í sameign ásamt hjóla 
og vagna geymslu. Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og verslunar 
og þjónustumiðstöðina Hverafold. Uppl. veitir Lilja fasteignasali í gsm: 663 0464

Herbergi: 2     Stærð: 67 m2

32.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl 18:30-19:00

Logafold 154    112 Reykjavík 94.900.000

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi. Húsið er 
frábært fjölskylduhús með 5 svefnherbergjum sem eru rúmgóð með 
mikilli lofthæð. Stutt er í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð, sundlaug og 
skíðabrekku.

Húsið er nýmálað að utan og er vel við haldið. Garðurinn er stór 
og gróinn með timburverönd sem snýr í suður, ásamt heitum potti. 
Sólskáli er út frá stofu með hita í gólfi. 
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 7     Stærð: 285.8 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28 ágúst kl 18.30-19.00 

Álfatún 29    200 Kópavogi 46.900.000

Mjög rúmgóð og björt íbúð á þessum eftirsótta stað í  Kópavoginum 
neðst við Fossvogsdalinn. Frábært útsýni og óbyggt svæði fyrir 
framan hús. Eigninni fylgir opið bílastæði í skjóli undir svölum. 
Svefnherbergi eru 3 og þvottaherbergi er innan íbúðar. Húsið er 
fallega hannað og  hefur fengið gott viðhald m.a er búið að skipta 
um járn á þaki og verið er að klára að taka hús í gegn að utan, 
múrviðgera og mála einnig var skipt um alla gróðurkassa í húsinu og 
trégrindum og er það gert á kostnað seljanda. 

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 102,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28 ágúst kl 17.00-17.30

Sólvallargata 60    101 Reykjavík 39.900.000

Björt 3ja herbergja íbúð á 1.hæð við Sólvallagötu 60, 101 Reykjavík. Íbúðin er sam-
tals 77.2 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Húsið er á frábærum stað í gamla Vestur-
bænum. Stutt í alla þjónustu, skóla og frístunda aðstöðu. Skiptist í forstofu/gang, 
nýlega endurnýjað baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og stórt svefnherbergi.. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Uppl. veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 72.3 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl 18.30-19.00

Andrésbrunnur 17  113 Reykjavík 49.900.000

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

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

BÓKAÐU SKOÐUN

Blikás 13    221 Hafnarfjörður 46.800.000

Falleg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svalapalli. Íbúðin er vel skipulögð, 
stór og björt stofa með útgengi á svalir, eldhús með ljósri innréttingu og flísum 
á gólfi, baðherbergi með góðri innréttingu flísalagt í hólf og golf, sturtuklefi og 
baðkar, 3 rúmgóð svefnherbergi öll með fataskápum, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar.  Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 119,0  m2

BÓKAÐU SKOÐUN

Skipalón 27    220 Hafnarfjörður 46.900.000

Falleg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er vel búin 
vönduðum innréttingum frá Brúnás og parket á gólfum. Svefnherbergi eru 2 bæði 
rúmgóð og með góðum fataskápum, stofa og eldhús eru í opnurými, baðherbergi 
er flísalagt og með baðkari, þvottahús er innan íbúðar og geymsla í sameign. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 100,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl.18:00-19:00

Gráhella 42    800 Selfoss 34.500.000

Nýtt mjög vel skipulagt 4ra herbergja raðhús fullbúið án gólfefna 
tilbúið til afhendingar við kaupsamning. Íbúðin skiptist í  3 mjög 
rúmgóð svefnherbergi, eldhús með vandaðri innréttingu og tækjum, 
eldhús og stofa eru í opnu og björtu rými með útgengi í tyrfðan 
garðinn, baðherbergi með flísalagðri sturtu og góðri innréttingu þar 
sem gert er ráðfyrir þvottavél og þurrkara, geymsla er innan íbúðar. 
Aðkoma er malbikuð. Mjög gott fjölskylduhús, stutt er í skóla og 
leikskóla í hverfinu.
     
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 91,7 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.8202222 

Gott  einbýlishús á fallegum útsýnisstað að Krossum Dalvíkurbyggð, húsið er 
á einni hæð með mjög fallega hönnuðum garði og stórri og fallegri verönd með 
heitum potti. Eignin skiptist í stóra stofu, hol/sjónvarpsherbergi, fimm svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, þvottahús og geymslu. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 167,2 m2

Krossar ll      621 Dalvík 36.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27 ágúst kl 17.30-18.00

Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð  ásamt bílskúr á góðum stað í Norðurbænum. 
Eignin er skráð 142,6fm og þar af er bílskúr 25,0fm. Frábært útsýni,  Þrjú svefnherbergi eru 
í íbúðinni,  mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi innaf eldhúsi. Rúmgóðar flísalagðar suður 
svalir. Stutt er  í alla helstu þjónustu s.s. matvörubúð, skóla/leikskóla og íþróttasvæði. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 142,6 m2

Breiðvangur 24   220 Hafnarfirði 44.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Gullmoli við Þingvallavatn! Sérlega glæsilegt og vandað sumarhús byggt árið 2006. Húsið 
stendur á bökkum Þingvallavatns.  Gólfsíðir gluggar, gólfhiti, glæsileg lýsing, mjög van-
daðar innréttingar, heitur pottur, útisturta, glæsilegur arinn og bátalægi. Allt innbú getur fylgt 
með sé þess óskað. Húsið var tilnefnt til íslensku byggingarlistaverðlaunanna. Sjón er sögu 
ríkari! Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 106,3 m2

Neðristígur 11     801 Selfoss Tilboð óskast

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl:17.30-18.00

Stóragerði 9    108 Reykjavík 68.500.000

Stórglæileg og mikið endurnýjuð efri sérhæð með bílskúr. Búið er 
að endurnýja allar innréttingar, gólfefni, hurðar, flest gler í gluggum. 
Einnig er búið að endurnýja innan íbúðar allar neysluvatnslagnir, 
raflagnir og rafmagnstöflu og setja ofna og nýjar ofnalagnir. Þrjú góð 
svefnherbergi eru í íbúðinni og þvotttaherb er innan íbúðar. Húsið var 
málað og múrviðgert fyrir um tveimur árum síðan. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 165,8 m2      Bílskúr     

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. ágúst kl. 17:30-18:00

Burknavelir 1C    221 Hafnarfirði 56.900.000

Gullfalleg og fjölskylduvæn 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með stæði í bílageymslu 
á frábærum stað á Völlunum rétt við skóla, leikskóla, íþróttahús, sundlaug og þjónustu-
kjarna: Á aðalhæð er forstofa m/geymslu innaf, forstofuherbergi, gestasnyrting eldhús og 
stofa með útgengi á suðursvalir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4-5     Stærð: 134,8 m2      

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU!
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3

Áætluð afhending fyrstu 
íbúða er haust 2019

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta 
stað í borginni. 

Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri 
við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar 
og falleg útivistarsvæði. 

Íbúðir frá um 35fm studíóíbúðum upp í 160fm 5 
herbergja íbúðir! EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



Gullengi 1, 112 Rvk.
4RA HERBERGJA + BÍLSKÚR. 

Mjög góð 114,1 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð (íbúð 301) í 3ja hæða húsi ásamt 
22 fm bílskúr, samtals 136,1 fm. 6 íbúðir eru í húsinu. Parket og flísar á gólfum. Tvennar 
svalir. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Húsið er steinað. Stutt í margvíslega þjónustu í 
Grafarvoginum. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 48 millj. 

Laugarnesvegur 64, 105 Rvk.
2JA HERBERGJA. 

Góð 2ja herbergja ca. 48. fm íbúð í litlu fjölbýlishúsi á 2. hæð. Íbúðin skiptist í svefnherb., 
stofu, eldhús og baðherbergi m/baðkari. Svalir frá stofu í suðaustur. 

Mjög góð fyrstu kaup eða sem fjárfesting til útleigu. 

Gott verð 26,9 millj. 

Fljótshlíð í landi Hallskot, Hvolsvöllur 861
SUMARHÚS.

40 fm sumarbústaður í Fljótshlíðinni í landi Hallskot, nálægt Hlíðarendakirkju. Bústaðurinn 
er staðsettur niðri í laut við fallega á, Litlu-Þverá. Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti. Stofa 
og eldhús í opnu rými. Spónarparket á gólfum. Tilbúinn til afhendingar við kaupsamning. 
25 ára lóðarleigusamningur. Verð 10 millj. 

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

Vatnsstígur 3b, 101 Rvk.,2.hæð. 2-3ja herb. 
OPIÐ HÚS ÞRI 28/8 KL. 17:00-17:30.

120 fm glæsileg íbúð í húsi sem var breytt í íbúðir 2002. Íbúðin sem er í bakhúsi hýsti áður 
listasafn er opin og með skemmtilegum suðurgluggum. Sérinngangur. Frá hjónaherbergi 
er útgengi á svalir. Íbúðin skiptist í stofur, rúmgott svefnherbergi auk herbergis sem er án 
glugga. Eldhús er opið í stofu og þvottaherbergi er innan íbúðar. Verð 51,9 millj. 
Opið hús þriðjudaginn 28. ágúst kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Valhúsabraut 13, 170 Seltjarnarnesi
2JA HERBERGJA. 

Valhúsabraut 13, jarðhæð:  Vel skipulögð, talsvert endurnýjuð íbúð á jarðhæð á rólegum 
stað á Seltjarnarnesi. Íbúðin er björt og opin, þvottaherb/geymsla innan íbúðar.  
Sérinngangur, falleg lóð. 

Gott verð 29,9 millj. Laus fljótlega.

Holtsvegur 1
FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ Í KJÓSINNI.

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Þrjú 
svefnherbergi, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm en er stærra að gólffleti, þar sem 
hluti efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er 
í mjög fallegri rækt. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 24,9 millj.

Sumarhús við Þingvallavatn. 
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir vatnið. Stór lóð.Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í 
þessari náttúruparadís. Verð 16,5 millj.  

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Vesturberg 129, 111 Rvk, einbýli m/aukaíbúð. 
OPIÐ HÚS MÁN 27/8 KL. 17:30-18:00.

Einbýlishús á tveimur hæðum m/aukaíbúð í mjög góðu ástandi ásamt sérstæðum bílskúr 
m/vatni, hita og rafmagni, samtals 215,5 fm. Stór og afgirt lóð með sólpalli og hellulagðri 
verönd. Flísar og parket á gólfum. Stórt eldhús. Gott innra skipulag. Eign sem bíður uppá 
mikla möguleika. Verð 75,9 millj.  
Opið hús mánudaginn 27. ágúst kl. 17:30-18:00, verið velkomin.

Melabraut, 170 Seltjarnarnesi
SÉRHÆÐ.

Vel skipulögð, ca. 130 fm.  sérhæð/miðhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut á  
Seltjarnarnesi. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt 
eldhúsi og baði.Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. Sérinngangur. 
Verð 56,9 millj. Pantið tíma fyrir skoðun.

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur. 
TVÆR ÍBÚÐIR.

Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri 
er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og bílskúrinn 24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á 
gólfum. Góð staðsetning og mikið útsýni. 

Pantið tíma fyrir skoðun. Verð 47,9 millj.

Heilsárshús á frábærum útsýnisstað 
Í GRENND VIÐ SKÁLHOLT

Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og 
Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk óskráðs svefnrýmis í 
risi. Hitaveita og heitur pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla. 
Vönduð eign á frábærum stað. Verð 41,6 millj.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

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

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Íbúðareigendur / leigusalar

Óskum efir íbúðum til leigu og 
kaups í öllum hverfum Reykjavíkur 

fyrir opinberan aðila 
ásamt stóru sérbýli og 300-500 fm 

atvinnuhúsnæði.

Traustar greiðslur, langur leigutími.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

114,7 millj.

107 millj.

Verð :

Verð :

Vönduð sérhæð ásamt efri hæð m alls 3 svefnherb. 
Ásamt 3ja herb. aukaíbúð með sérinngangi. 
Tæplega 30 fm bílskúr að auki.  Alls 240 fm. 

Aðalhæð er innréttuð af kostgæfni 
Haldið í upprunalegt vandað útlit að miklu leyti. 
Eldhús endurhannað (Finnur Fróðason) 
Staðsett í hjarta vesturbæjar við hlið  

Stutt í Vesturbæjarlaugina

Vel staðsett og fallegt 195 fm endaraðhús  

Hús byggt árið 1993 
Skiptist í:  Tvö baðherbergi, tvær stofur,  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

97,0 millj.Verð :

Keldugata 13
210 Garðabær

Hofsvallagata 49
107 Reykjavík

107 Reykjavík

Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús 
Staðsett innarlega í botnlanga á  
útsýnisstað í Urriðaholti 
Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum alls um 245 fm 

Húsið afhendist fokhelt að innan skv skilalýsingu

Nánari upplýsingar veita: 

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

Glæsilegar íbúðir 
í hjarta Reykjavíkur. 
Tilbúið til afhendingar 
2019

Íbúðarbygging með verslun  

44 íbúðir eftir af 90
Verð frá 41,9 millj. 
Stærðir 60 fm uppí 220 fm.

Höfðatorg
Bríetartún 9 - 11       

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
í hádeginu alla daga vikunnar

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

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

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

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

.       

Verð: 150,0 millj.

OPIÐ HÚS

Efstu tvær hæðirnar í 10 hæða húsi 

Íbúðin er samtals 217,5 fm 

Frábært útsýni í allar áttir, fernar svalir 

Tvö stæði í bílageymslu fylgja 

Vatnsstígur 15
101 Reykjavík

.       

Verð: 76,9 millj.

OPIÐ HÚS

163 fm íbúð á 5 hæð í vönduð 
ÍAV lyftuhúsi 
Gengið beint úr lyftu inn í íbúð 
Stæði í bílgeymslu 
Stór stofa og tvö svefnherbergi,  

Borgartún 30a
105 Reykjavík

Öndverðarnes í Þrastarskógi
Rúmgóður bústaður, 100 fm  
auk rislofts sem er ca 40 fm 
Heilsárshús með heitu vatni 

Sundlaug og golfvöllur á svæðinu

43,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Selhólsbraut 6 

s. 775 1515

801 Selfoss

Sumarhús, 58,9 fm 
Eignarland 
Rafmagnshlið

10,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kóngsvegur

s. 775 1515

840 Selfoss

Glæsilegt 64 fm heilsárshús 

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

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalur

Nýlegt 367,2 atvinnuhúsnæði á  
góðum stað í Grafarvogi.

er iðnaðarbil með innkeyrsluhurð og öll efri 

Næg bílastæðiog gott geymslupláss á lóð 

86,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300

112 Reykjavík

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús  
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi
Sólstofa 
Tvöfaldur bílskúr
Fallegur garður 

149,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð 52

s. 775 1515

105 Reykjavík

Falleg og björt 2ja herb íbúð á jarðhæð 
Gott innra skipulag og fínt alrými 
Sér inngangur og um 18 fm svalir 

39,3 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 2

s. 899 1178

203 Kópavogur

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 

Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum 
Stórar bjartar stofur með útgengt út  
á afgirtan skjólgóðan pall 

Einstakt tækifæri til að eignast notalegt sérbýli 

57,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brattholt 6A

s. 845 8958

270 Mosfellsbær

Hús byggt árið 1985 
Tvennar svalir eru í íbúðinn 
Fallegt útsýni 

48,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur 62

s. 775 1515

105 Reykjavík

Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir 

73,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja útsýnisíbúð 
á tveimur hæðum 
Stórar stofur og hátt til lofts 

Tilboð óskast 

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Falleg tæplega 200 fm neðri sérhæð  
í tvíbýlishúsi 
Fjögur svefnherbergi 
Stórar stofur og útgengt á sólpall í suður 
Tvö bílastæði á lóð

65,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fannafold 53

s. 897 0634

112 Reykjavík

901,2 fm atvinnuhúsnæði á góðum  
stað í Reykjanesbæ 
Góð aðkoma 

 
mismunandi iðnaðarbil sem gætu  
hentað undir ýmsa atvinnustarfsemi

75,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bakkastígur 10

s. 778 7272

735 Reykjanesbær

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Verð: 79,5 millj.

OPIÐ HÚS

Afar vel staðsett 165,8 fm einbýlishús innst  
í botnlangagötu 
Eignin er öll nýinntéttuð að innan og  
allar lagnir nýjar nýjar 
Hús og bílskúr mikið endurnýjaðir 
Einstök staðsetning á skjólgóðum stað 

 
og útivistasævði

Skerseyrarvegur 3c
220 Hafnarfjörður

.       

OPIÐ HÚS

Björt og faleg 4ra herb íbúð
6. og efsta hæð, tvennar svalir
Gott stofurými, stórir gluggar
Þrjú fín svefnh. endurnýjað baðh.
Þvottahús á hæðinni, geymsla í samegin

Engihjalli 25 
Kópavogur

.       

Verð: 45,0 millj.

OPIÐ HÚS

3ja herbergja íbúð í kjallara 95,9 fm 
Vinsæl staðsetning 

Grenimelur 40
107 Reykjavík

60 fm sumarhús ásamt 25 fm gestahúsi
Einnig um 10 fm áhaldageymsla  

Stór sólpallur, heitur pottur   

26,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddsholt 53

s. 695 5520

801 Grímsnes

upp af Hestvík við Þingvallavatn 
Útsýni út á vatnið í átt að 
Skjaldbreið og suður til Dyrafjalla 
Heimilt er að byggja allt að 150 fm hús  
á lóðinni auk 25 fm gestahúss

14,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Illagil við Þingvallavatn

s. 778 7272

801 Grafningur

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi. 
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð  
til fyrirmyndar. Stór og mikill viðarverönd 
á nokkrum pöllum. Heitur pottur með 
skjólgirðingu. Skjólsælt land stutt  
frá Laugarvatni. Tvö svefnherbergi  
ásamt rúmgóðu svefnlofti.

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efsti Dalur lóð 42

s. 695 5520

801 Laugardalur

við Áftavatn

84,8 fm hús með ca 100 fm sólpalli  
5000 fm kjarri vaxið eignarland 
Frábær staðsetning 
Hitaveita, heitur pottur

33,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Selmýrarvegur

s. 775 1515

801 Selfoss

Glæsileg íbúð 2ja herbergja íbúð á 6. hæð  

stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Afhending við kaupsamning 
Einstök staðsetning á rólegum stað

53,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús alls 259,1 fm  
á einstakri útsýnislóð innst í botnlanga  
í Kópavogi 

Heitur pottur og góður pallur 

149,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagraþing

s. 775 1515

203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

58,3 millj.Verð frá:

Dyngjugata 1-3  
Urriðaholti Garðabæ

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum hæðum við  
Dyngjugötu Garðabæ

 

Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr góðri nýtingu  
fermetra og er skipulag íbúða einkar gott.
Íbúðirnar eru til afhendingar í haust 2018 

Tvær íbúðir óseldar með sér inngangi

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

Glæsileg íbúð 2ja herbergja endaíbúð  
á 4. hæð í nýbyggingu 

Stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning á rólegum stað í hjarta 

58,7 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Stórar og fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir 
Nýtt lyftuhús, einstakt útsýni og staðsetning. 
Húsið er viðhaldslétt að utan. 
Íbúðirnar eru 134 fm og 153 fm að stærð, 
öll rými rúmgóð. Opin og falleg stofu og 
eldhúsrými, tvennar svalir eða verandir  
Svefnherbergi og baðherbergi stór. 

59,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 98

s. 899 1178

203 Kópavogur

Góð sérhæð á 1. hæð með sérinngangi 
Eftirsótt staðsetning 
Virðulegt hús 
Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur 
Eignin er laus við kaupsamning

69,8 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðstræti 5

s. 897 0634

101 Reykjavík

Falleg hæð 
Samtals 97 fm að stærð 
Risloft fyrir ofan íbúð 
Þrjú svefnherbergi 
Tvískipt stofa 
Tvennar svalir

46,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

467 fm einbýlishús á tveimur hæðum 

Tvöfaldur bílskúr 
Vandaðar innréttingar

145,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melhæð 6

s. 775 1515

210 Garðabær

Íbúðin sem er einstaklega glæsileg  

hönnunar og efnisval. Innanhúss hönnun 
Berglind Berndsen og Helga Sigurbjarnardóttir. 
Innréttingar í eldhúsi og á baði taka mið af 
sérbýli. Öll rýmin mjög rúmgóð.  
Fallegt útsýni. Átta íbúðir í stigagangi.

54,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 8 

s. 845 8958

210 Garðabær

105 fm íbúð á efstu hæð 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi 
Björt stofa m suðurgluggum 
Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 
Gott útsýni

52,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsgata 41

s. 695 5520

101 Reykjavík

 

Reykjavík ásamt ca 21 fm sérstæðum bílskúr 
Fjögur góð svefnherb. Sérgeymsla í kjallara 

Góð aðkoma, næg bílastæði og stutt  

63,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Meistaravellir 7

s. 778 7272

107 Reykjavík

 
151,1 fm efri sérhæð
Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,  
eldhús og bað 

74,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóleyjargata 23

s. 697 9300

101 Reykjavík

 
endaíbúð á 3ju hæð 

Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, suðursvalir, 
geymsla á jarðhæð og bílskúr 

35,6 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurberg 12

s. 775 1515

111 Reykjavík

Fallegt raðhús á pöllum í Fossvogi  
 

Bílskúr að stærð 22,9 fm.  
Suðursvalir og stór timburverönd í suður.  
Fjögur góð svefnherbergi. Stórar bjartar 
stofur með útgengt út á suðursvalir.  

84,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Giljaland 31

s. 845 8958

108 Reykjavík

Vel staðsett 2234,4 fm eignarlóð  

Lóðin er Ásar nr 4 
Samkvæmt skipulagi er heimilt að byggja 
300 fm hús á einni hæð

19,6 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásar 4

s. 778 7272

881 Mosfellsbær

Glæsilegt einbýli 320 fm 
Aukaíbúð
Laust strax 
Frábært útsýni

132,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðavík 89

s. 897 0634

112 Reykjavík

 

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð 
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu 
Gott opið stofu og eldhúsrými,  
útgengt á svalir 
Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð 
Þvottahús er sér innan íbúðar  

44,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustabryggja

s. 899 1178

110 Reykjavík

3 íbúðir  
óseldar

Falleg og vel skipulögð íbúð með bílskúr 

herbergja á 6. hæð í lyftuhúsi sem er skráð 
fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs. 
Gott hjólastólaaðgengi að húsinu 
og íbúðinni. Íbúðin snýr í áttina 
að Hallgrímskirkju.  Húsvörður.  Laus strax

54,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík



NÝLEG 104 fm, 4ra herb íbúð í litlu fjölbýli

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

44,8
milljónir 104 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Opið hús að 
Friggjarbrunni 18, 
miðvikud. 29. ágúst frá 
kl. 18.30 til 19.00, þar er 
til sýnis nýleg 4ra herb 
íbúð með stæði í opinni 
bílageymslu. Laus við 
kaupsamning. Íbúð 02-02

Glæsileg 2ja herb. 86,6 fm við Laugarnesveg 89

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

39,9
milljónir 86,6 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Opið hús að 
Laugarnesvegi 89, 
miðvikudaginn 29. ágúst 
frá kl. 17.30 til 18.00 
(íbúð 02-01), þar er til 
sýnis vel skipulögð 2ja 
herb. 86,6 fm íbúð með 
stæði í bílageymslu.
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ÚLFARSBRAUT - Glæsilegt 328 fm einbýli

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

125
milljónir 328 fm

Einbýli 5-7 herb.

Útsýni

Höfum tekið í sölu 
5 - herb. glæsilegt ein-
býlis hús á jaðar lóð í 
Úlfarsárdal. Glæsi legar 
sérsmíðaðar inn réttingar. 
Rúmgóður bílskúr. Eign 
sem vert er að skoða. 
Glæsilegt útsýni

GLÆSILEGT HÚS

TORFUFELL - 3ja herbergja í klæddri blokk

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

29,9
milljónir 79 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Opið hús mánudaginn 
mánudaginn 27. ágúst 
frá kl 17.00 til 17.30 að 
Torfufelli 25. Þar er til 
sýnis 3ja herb nokkuð 
upprunaleg íbúð í mikið 
endurnýjuðu húsi

SUÐURHÓLAR 8 - Opið hús í dag kl. 17.15-17.30!

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

37,9
milljónir 105,8 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sólarsvalir

Nýkomin í einkasölu 
afar falleg og talsvert 
endurnýjuð 4ra herb. 
íbúð 105,8 fm íbúð á 
3.hæð Í vel staðsettu 
fjölbýli Í Breiðholti!
Opið hús í dag  
kl. 17.15-17.30!

DVERGABAKKI - laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

34,5
milljónir 91,0 fm

Fjölbýli 4ra herb

Útsýni

Vel skipulögð 4ra herb. 
91 fm íbuð á 2. hæð í 
fjölbýli við Dvergabakka 
í Reykjavík. Örstutt í 
verslanir og þjónustu 
í Mjódd, alla skóla, 
útivistarperluna í 
Elliðaárdal  ofl.

LAUS STRAX 

LAUGARÁSVEGUR - fjárfesting, langtíma leigusamn

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

43
milljónir 135,8 fm

Versl. húsn Sérbýli

Sérinngangur

Til sölu vel staðsett 
135,8 fm verslunarrými 
að Laugarásvegi 1, nú 
innréttað fyrir ísbúð 
og ísframleiðslu. Góð 
fjárfesting í góðu 
húsnæði með langtíma 
leigusamningi.

Leigutekjur

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

39,9
milljónir 107,3 fm

Fjöbýli 3ja herb

Útsýni

Vel skipulögð og björt 
þriggja herbergja íbúð 
með fallegu útsýni. 
Eignin býður upp á 
möguleika að bæta við 
herbergi þannig að hún 
verði 4 herbergja.

LAUS STRAX 

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

HJALTABAKKI - 3ja herbergja á efstu hæð

31,9
milljónir 91,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Vel hönnuð og björt 
3ja herbergja íbúð 
á efstu hæð í neðra 
Breiðholti. Stutt er í 
matvöruverslanir, skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði 
og útivistarsvæði.

LAUS STRAX 

STIGAHLÍÐ - Rúmgóð 3-4ra herbergja íbúð

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

37,6
milljónir 83 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Til sölu er 83 fm íbúð 
í  Stigahlíð 10, 3. hæð. 
Góð staðsetning nýjir 
gluggar og nýtt járn á 
þaki. Útsýni

Góð staðsetning

SÓLHEIMAR 25 - Skipti skoðuð á minni eign !

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

41,9
milljónir 103,7 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sólarsvalir

Vel skipulögð og björt  
4ra herb. útsýnisíbúð á 
4. hæð í barnvænu og 

helstu þjónustu !

Glæsilegt útsýni

GARÐASTRÆTI 16 - Glæsileg hæð í 101 !

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

54,9
milljónir 118,7 fm

Hæð 3ja herb

Bílskúr

Virkilega tignarleg hæð 
og bílskúr til sölu á besta 
stað í 101 RVk. 
Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð að innan og 
utan !

LAUS STRAX 

LAUFENGI 107,6 fm 4ra herb. íbúð m sérinngangi

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

43,5
milljónir 107,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sér bílastæði

Opið hús að Laufengi 78 
mánudaginn 27. ágúst 
frá kl. 18.00 til 18.30. 
Þar er til sýnis björt og 
vel skipulögð 4ra herb 
íbúð með sérinngangi í 
tveggja hæða húsi.

Heil húseign við SUÐURGÖTU í Reykjavík

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

170
milljónir 390 fm

Einbýli Sérbýli

Sérinngangur

Í Suðurgötu Reykjavíkur 
er til sölu heil húseign 
um 390 fm. Eignin 
skiptist í tvær hæðir um 
120 fm hvor, tvöfaldan 
bílskúr og rúmgóða íbúð 
í kjallara. Pantið skoðun.

Miklir möguleik.

GLÆSILEG 92 fm útsýnisíbúð við Skyggnisbraut

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

42,5
milljónir 92 fm

Fjölbýli 3ja herb

Útsýni +Bílag.

Opið hús að 
Skyggnisbraut 26-28 
mánudaginn 27.ágúst 
frá kl. 19.00 til 19.30, 
íbúð 0301. Þar er til 
sýnis nýleg vel skipulögð 
3ja herb útsýnisíbúð 
með stæði í bílageymslu.

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

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú 
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906



Mánalind Byggingafélag kynnir

Freyjubrunnur 31 
Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á 
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og fjögurra 
herbergja íbúðir. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar án gólfefna.
Bílskúrar fylgja stærri íbúðunum. 
Húsið er einangrað að utan og klætt með 
álklæðningu. 
Afhending nóvember/desember 2018.

Stærðir frá 67 – 170 fm
Verð frá 37.9 millj.

Glæsileg 232 fm penthouse íbúð á efstu 
hæð hússins, með tvöföldum bílskúr, frábært 
útsýni.

Sifjarbrunnur 2-8
Ný mjög vel skipulögð raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr, gott 
útsýni. 
Gert er ráð fyrir 4–5 svefnherbergjum.
Húsin skilast fullbúin að utan, einangruð 
og klædd með álklæðningu, fokheld að 
innan.

Húsin eru frá 197 – 239 fm.
Verð frá 59,9 millj.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Ný raðhús í Úlfarsárdal

BYGGINGAFÉLAGBYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Bókið skoðun.
Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali 
thelma@manalind.is 860 4700
Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali 
gudbjorg@manalind.is 899 5533

www.manalind.is   Lágmúla 6   sími 511 1020
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Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
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Hraunbær 116 – 110 Rvk Vesturholt 19 – 220 Hafnfj. Jöklasel – 109 Rvk Vatnsholt – 105 Rvk

Þar sem hjartað slær

Opið hús mánud. 27.08. frá 17:30 – 18:00. Allir velkomnir!

Falleg og björt neðri hæð sem er 94,2 fm. Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottahús, sem gæti nýst sem svefnherbergi. Huggulegur 
garður er fyrir framan húsið og stendur húsið í fallegu 
umhverfi. Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug@101.is eða 
891-8308. V-39.900.000.

Snyrtilega íbúð á fyrstu hæð í Jöklaseli 25. 

Húsið er sjö íbúða blokk sem er mjög snyrtileg og hefur 
fengið gott viðhald. Nýlegir gluggar og allt nýlega málað 
að utan. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug@101.is eða 891-8308. 
V-41.900.000.

Opið hús þriðjudaginn 28.08. milli kl. 18:00 – 18:30 

Falleg, 56,7 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, lítið niður-
grafin.  Forstofa, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými, 
svefnherbergi og sérgeymsla. 

Getur verið laus við kaupsamning

V- 34,9 millj.

Opið hús þriðjud. 28.08. frá 17:30 – 18:00. Allir velkomnir!

Fallega íbúð á 1. hæð í Hraunbæ 116 Reykjavík sem 
var öll endurnýjuð 2014. Suðurhlið hússins er klædd og 
norðurhlið nýlega viðgerð. Þetta er björt og góð fyrsta 
eign í fjölbýli á vinsælum stað i Árbænum þar sem stutt 
er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Nánari upplýsingar 
veitir Sigurlaug@101.is eða 891-8308. V-28.900.000.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

SÖLUSÝNING
Þriðjudaginn 28. ágúst 

Frá kl: 17:30-18:30
Garðatorg eignamiðlun kynnir til sölu  

nýtt lyftuhús við Jaðarleiti 8. 

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og eru þær fullbúnar 
með gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og svalalokunum.

2ja herbergja íbúðir stærðir 61,9 - 77,9 fm verð 42,9 - 48,9 m.
3ja herbergja íbúðir stærðir 81,8 – 82,6 fm verð 52,9 – 54,9 m.

4ra herbergja íbúð stærð 102,7 fm verð 59,0 m.

SÝNUM

DAGLEGA

Efstaleiti 27 & Lágaleiti 1-3 Hlíðarendi
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í 
borginni. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri 
við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg 
útivistarsvæði.

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið 
er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu. 
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað 
fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur 
fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum 
íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

NÝTT Í SÖLU! NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

OPIÐ HÚS 
ÞRIÐJUDAGINN 

28. ÁGÚST 
KL. 17-18

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAG OG 
MIÐVIKUDAG

KL. 12-13

· Stúdíóíbúð verð frá 37,2 m.
· 2ja herb. verð frá 37,9 m.
· 3ja herb. verð frá 58,9 m.
· 4ra herb. verð frá 64,9 m.

Stærð frá 57 fm – 112 fm.

Verð frá 39,8 millj.

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

EFSTALEITI 27 

LÁGALEITI 1-3

SÝNINGARÍBÚÐ

· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Flestar íbúðanna með stæði í bílageymslu



Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg sérhæð í tvíbýlishúsi við Hlíðarás 3. í 
Mosfellsbæ.  Eignin er skráð 185,1 m2, íbúð 157,5 
m2, bílskúr 27,6 m2 og skiptist í stofu, eldhús, 
sjónvarpshol, fjögur svefnherbergi, og tvö 
baðherbegi. V. 68,9 m.

Hlíðarás 3 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 28. ágúst  
frá kl. 17:15 til 17:45

Falleg 4ra herbergja íbúð með auka herbergi í risi 
við Eiríksgötu 9 í Reykjavík.  Eignin skiptist í tvær 
stofur, tvö svefnherbergi, geymslu og aukaher-
bergi í risi. V. 49,9 m.

Eiríksgata 9 - 101 Reykjavík 

Nýtt einbýlishús Nýtt glæsilegt 342 m3 ein-
býlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr innst 
í botnlagna. Eignin er skráð 342 m2, einbýli 282 
m2 og bílskúr 60 m2. Glæsilegar innréttingar 
og gólfefni.  Eignin skiptist í stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, eldhús, fjögur svefnherbergi, þrjú 
baðherbergi, geymslu, þvottahús og bílskúr.  
V. 119,7 m.

Laxatunga 169 – 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 28. ágúst  
frá kl. 17:30 til 18:00

92,2 m2, íbúð með sérinngangi á neðri hæð í 
fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og rými 
sem er glugga laust, en það skiptist í herbergi, 
þvottahús og geymslu. Afgirtur sérgarður með 
timburverönd er fyrir framan húsið.  
Góð staðsetning.  V. 37,9 m.

Leirutangi 43B - 270 Mosfellsbær 

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Nýtt 40 íbúða lyftuhúsi á fallegum 
útsýnisstað. Vel skipulagðar íbúðir, 
ásamt bílastæði í bílageymslu, í lyftuhú-
si í Helgafellshverfi.  Íbúðirnar skilast 
fullbúnar með innréttingum frá Axis, án 
megin gólfefna. Gólf í baðherbergjum/
þvottahúsum verða flísalögð. 

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

5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m.

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

Nýjar fullbúnar 2ja herbergja íbúðir á 1, 2 og 
3. hæð í lyftuhúsi. Íbúðirnar skilast fullbúinar 
með gólfefnum, vönduðum innréttingum, kæli- 
og frystiskáp, uppþvottavél og gluggatjöldum 
frá Álnabæ. V. 36,5 til 39,5 m.

Opið hús miðv. 29. ágúst frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög falleg 122,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð með 31,4 m2 sérafnotafleti og bílastæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. Eignin skiptist í þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 

sérsmíðaðar innréttingar og gólfefni.   
Laus við kaupsamning. V. 49,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær 

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laus strax

Hamratangi 15 - 270 Mos

 
Glæsilegt 267,8 m2 einbýlishús á einni hæð. 
Fjögur svefnherbergi. Einnig er til staðar 32,6 
m2 sólskýli sem ekki er skráð í fermetratölu.  

V. 108,5 m.

Stórikriki 31 - 270 Mosfellsbær 

 
Glæsilegt 199,7 m2 einbýlishús á einni hæð.  
Eignin er skráð 199,7 m2, einbýli 165,4 m2 og 
bílskúr 34,3 m2 V. 92,9 m.

Snorrabraut 42 - 105 Reykjavík 

 
Opið hús þriðjud. 28. ágúst frá kl. 16:30 til 17:00 
54,6 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð.  

V. 31,9 m.

Flétturimi 10 - 112 Reykjavík 

 
Opið hús miðvikud. 29. ágúst frá kl. 18:00 til 18:30

74,8 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með 

vesturhlið íbúðarinnar, 3 m út frá húsi. 

V. 37,9 m.

  

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

OPIÐ HÚS

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

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

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

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

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

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

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

JAÐARLEITI 8 – 103 REYKJAVÍK
Fasteignasalan Trausti kynnir:  Jaðarleiti 8, nýbygging 
tilbúin til afhendingar. Íbúðirnar eru 2ja - 4ra herbergja 
og skilast fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, gardínum 
og ljósum.  Um er að ræða einstaklega vandaðar íbúðir 
á frábærri staðsetningu miðsvæðis í Reykjavík. Húsið 
er fimm hæðir og fjórar íbúðir eru á hæð nema á fyrstu 
hæð eru tvær íbúðir.  

Verð frá 42,9 millj. 

eða gh@trausti.is.

SÖLUSÝNING VERÐUR Í DAG 
MÁNUDAGINN 27. ÁGÚST KL. 17:30 – 18:30 

SÖLUSÝNING



Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ
Laxatunga 36 til 54 - Tilbúin til afhendingar

Húsin verða afhend rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. 
Verð 54,9 til 57,9 mkr. 
6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð.  
Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi 
hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður.  Húsin eru tilbúin til afhendingar.

Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum:

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík 
Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Lilja S: 820 6511

Sími 512 4900 - landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Þórarinn S: 7 700 309

Sjón er sögu ríkari 

Bókið skoðun!



Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Grænlandsleið 35, e.h., sem er tvíbýlishús í Reykjavík

Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð á efri hæði 
í tvíbýlishúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Stærð íbúðar 
93,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er 
kr. 20.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 183.000-

Ferjuvað 7, íb. 103, sem er fjölbýlishús í Reykjavík

Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð á fyrstu hæð 
í fjölbýlishúsi ásamt stæði 
í bílageymslu og garðskála. 
Stærð íbúðar 90,2 fm.
Ásett verð búseturéttarins er 
kr. 9.600.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 206.000.

Miðnestorg 3, íb. 309

Til sölu búseturéttur í eins 
herbergja íbúð að stærð 58,3 
fm. Íbúðin er laus strax.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 
3.500.000 og eru mánaðargjöl-
din um kr. 103.000-.

Miðnestorg 3, íb. 301

Til sölu búseturéttur í eins herbergja íbúð að stærð 73,6 fm. Íbúðin 
er laus strax.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 3.200.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 122.000-.

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

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð 
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 6.september n.k. kl. 13

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 552-
5644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.

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

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

www.talentradning.i
Ums j

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

52 1600
Bryndís
GSM: 773 7400



Þú getur treyst á gæðin og reynslumiklir 
sölumenn okkar aðstoða með ánægju
í síma 412 5050 eða á sala@bmvalla.is

 

  

Smellinn 
forsteyptar einingar
frá BM Vallá
í flestar gerðir húsa

bmvalla.is

Snjall, traustur og fljótlegur kostur fyrir byggingaraðila. Styttri byggingartími og hagkvæm byggingaraðferð sem hentar 
flestum gerðum húsa. Það kemur mörgum á óvart hversu fjölbreytt framleiðsla okkar er og hvers við erum megnug.



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI
FAGMENN Í TRÉVERKI SÍÐAN 1947

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI  /  SÍMI: 452 4123  /  WWW.STIGANDIHF.IS



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

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

 Spádómar

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

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

MBM húddvél
LB 625 -
Grind 50 x 50
BxDxH 64x74x148

MBM
LS505TD - 

Undirborðsvél
Grind 50x 50

BxDxH 58x60x83 Ítalskar uppþvottavélar fyrir 
atvinnueldhús - viðurkennd 
framleiðsla í 40 ár

Húdd uppþvottavélar  Fram-

hlaðnar vélar Glasaþvottur   

Diskaþvottur  Hood Type 

soft-top washing-up  Þurrkun

5
1

6
8

  
#

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

KEN húddvélin 
framleiðsluland 
Danmörk - 

Primium gæði.
Smíðuð til að 
endast í 20 ár.

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Önnur þjónusta

REYKJAVÍK OG AKUREYRI
www.parketogmalun.is 25 ára 
reynsla. Parketslípun, sólpallaslípun, 
korkslípun og parketlagnir. 
S:7728100 Erum á facebook Parket 
og málun.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA 
f. Fullorðna: Start/Byrja: 3/9, 
1/10, 29/10, 26/11 - 2019: 7/1, 
4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 27/5, 24/6, 
22/7: 4weeks/4 vikur x 5 days/5 
daga. 2-6 students/nem. Morn/
Aftern/Evenings. Morgna/Síðd/
Kvöld. Skráning: www.iceschool.
is - ff@icetrans.is - facebook.
com/fullordinsfraedslan. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI 
ÓSKAST !!

Óskum eftir að ráða 
meiraprófsbílstjóra til starfa sem 

fyrst.
Reynsla æskileg.

Mikil vinna fyrir góða menn.
Upplýsingar ásamt ferilskrá 

sendist á
gatnathjonustan@gmail.com

Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð. Uppl.s:8999288

BEITNING.
Óskum eftir beitningafólki, mikil 
vinna í boði, möguleiki á herbergi. 
Uppl í s: 893-8887 eða 420-8000

Atvinna

Blikksmiðurinn hf  
óskar eftir starfsfólki.  

Starfsvettvangur okkar er aðallega á sviði nýrra loftræstikerfa og 
þjónustuverkefna, auk allra almennra blikksmíðaverkefna.

Okkur vantar bæði blikksmiði og rafvirkja auk aðstoðarmanna,  
helst með reynslu, til starfa á þessum vettvangi.

Í boði er góð vinnuaðstaða og mikil vinna framundan.

Vegna mikilla fyrirliggjandi verkefna, vantar okkur eftirfarandi 
starfsfólk:

1. Blikksmiði,  umsækjendum er bent á að hafa samband við verk- 
stjóra í síma 577 - 2731

2. Rafvirkja, í tilfallandi tengivinnu við loftræsingar og tilheyrandi. 
umsækjendum er bent á að hafa samband við verkefnastjóra 
rafvirkjadeildar í síma 848 - 3352  

3. Starfsfólk í þjónustudeild, umsækjendum er bent á að hafa  
samband við verkefnastjóra þjónustudeildar í síma 897-4749     

4. Aðstoðarmenn, umsækjendum er bent á að hafa samband  
við verkstjóra í síma 577 - 2731

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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STAR WARS DRÓNI
Ný kynslóð dróna þar 
sem hægt er að keppa 
við aðra spilara í Laser 
Tag leikjum ;)

14.995 9.990
VERÐ ÁÐUR 29.990 VERÐ ÁÐUR 14.990

VERÐ ÁÐUR 6.990

24” IPS FHD
Edge to Edge Slim Bezel

BROTHER MERKIVÉL
Merkivélin sem allir eru að 
bíða eftir fæst í Tölvutek;)

1.995
RÐÐR

VERÐ ÁÐUR 14.990

7.4955.592
VERÐ ÁÐUR 14.990

9.9907” SPJALDTÖLVA
Flott 3G spjaldtölva 
fyrir yngri kynslóð-
ina með heyrnar-
tólum og tösku

VATNSHELT
7.992

Verð áður 9.990

20%Afsláttur   

AAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLTTLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLTTTTTLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Verðrð 
9.9.99

20
AAAAfslsl

GPS KRAKKAÚR
Lita snertiskjár, SOS 
takki fyrir neyðarsím-
tal og sms sending 
með staðsetningu

VERÐ ÁÐUR 3.990

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins fimmtudag

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins föstudag

TILBOÐ DAGSINS
Laugardag og Sunnudag

ALLA VIKUNA

20%Afsláttur

Aðeins 100 stk

1 stk á mann!

50%
Afsláttur

STAR WARS DRSTAR WARS DR

rr
Sem nötrar þegar dróni er 
skotinn, hljóð effectar og 
Star Wars tónlist, festing 
fyrir síma með Appi fyrir Android eða IOS.

MÖGNUÐFJARSTÝRING

MÖG

ALLA VIKUNA

50%
Afsláttur

0
7 9
VVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAT

5.000
Afsláttur

ALLA VIKUNA

BENQ GW2480E
Rammalaus og glæsilegur 
IPS skjár á afmælis verði:)

TRUST LEIKJASTÓLL
Trust Ryon Junior fyrir unga 
(4-10 ára) leikjaspilara :)

Aðeins 30 stk1 stk á mann!

33%Afsláttur

S
dag og Sunnudagag og Sunnud

TILBO
ard
OÐOÐOÐÐOÐOÐOÐÐÐÐOÐÐOÐOÐOÐÐOÐOÐÐÐÐÐÐÐÐÐ DDAGSINS
dag og Sunnud

200 stk á dag1 stk á mann!

50%Afsláttur

Af hátölurum

Allt að

50%
Afsláttur

Af heyrnartólum

Allt að50%Afsláttur Af flökkurum

Allt að

40%
Afsláttur FYLGIR FRÁ NOVA*50GB - Snapp -Ótakmörkuð símtöl og SMS

ÖLLUMNOKIA
Allt að

Af minnislyklum og minnis-kortum

50%Afsláttur

13.993
FULLT VERÐ 19.990

KYNNINGARVERÐ

50GB gagnamagn. 

Endalaust Snapp á 

Íslandi. Ótakmörkuð 

símtöl og SMS á 

Íslandi og í 
Evrópu.

NONOOOOOOOKOKOKOKOKOKOKNOOOOOKOONOKOKOKOOONOOOKNOOOOKOKOKNOOKOKOOKOKOKNOOKOOKNOOKNOOOOOKOOOOOOOO IIIAAIAAAAAAAAAAIAIAIAIAAAA AAIAA AAA A AIIAAIIAIAIAIIAIAIAIAIAIAIIAIIIAIAIIIAIAAIII 111111111111111111111111111111111111
NONOOONOOOOOOOOOONOOOOOOOOOOOO

NOVA

LA VIKUNA

|



VERÐ ÁÐUR 129.990 VERÐ ÁÐUR 179.990

VERÐ ÁÐUR 39.990 VERÐ ÁÐUR 119.990 VERÐ ÁÐUR 139.990

NITRO 5 2018
Nýjasta kynslóð Nitro
leikjafartölva með 
144Hz leikjaskjá og 
öflugri Intel H örgjörva

29.990 89.990 119.990LENOVO IDEAPAD V110
Flott fartölva í skólann með 
15’’ skjá og hröðum SSD disk

HP PAVILION 2018
Enn þynnri 2018 lúxus kynslóð 
frá HP með Micro-Edge ramma

YOGA 530 2018
Nýja Yoga 530 er þynnri 
og léttari en forveri sinn

SPIN 5 2018
Ein öflugasta 360° 
fartölvan úr 2018 
línunni frá Acer, 
örþunn og fislétt

ASPIRE 5 2018 IRON
Glæsileg ný kynslóð
í Iron lit með baklýstu 
lyklaborði og GeForce 
MX150 leikjaskjákorti

159.990

AFMÆLISTILBOÐ
Meðan birgðir endast

AFMÆLISTILBOÐ
Meðan birgðir endast

AFMÆLISTILBOÐ

ALLT AÐ

AF ACER 

FARTÖLVUM

30.000
Afsláttur

Aðeins 25 stk1 á mann!

20.000Afsláttur

R 119.99099.9R 119

99.990
VERÐ ÁÐUR 179.990R 9ÐERÐ 9.Ð 9ÐR 99Ð ÁÐUR 179.9Ð 99ERRÐRÐ 99unni frá Acer, 

þunn og fislétt

15” FHD IPS 
1920x1080 Anti-Glare skjár

 Intel i5 8250U
3.4GHz Turbo Quad Core örgjörvi 

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

LISTILBOÐ

SNERTISKJÁR

SNERTISKJÁR

13” FHD IPS 
1920x1080 snertiskjár

 Intel i7 8550U
4.0GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2400MHz

512GB SSD
M.2 diskur

STYLUS PENNIPENNI

GTX 1050
4GB með 640 CUDA Cores 

Intel i5 8300H
4.0GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2666 MHz

256GB SSD
NVMe diskur

149.990
VERÐ ÁÐUR 159.990

MX

Aðeins 50 stk1 á mann!

10.000Afsláttur

Aðeins 20 stk

1 á mann!

RÐRÐÐ ÁÐUR 159.999ÁÐUR 159.99ÐÐ 990090990

ð NitroNitro
eð 

es 

0000HHH
ee örgjörvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

DD

VER

vvviiiiiiiiiivvvvvv

RÐ ÁÐU 159 9Ð ÁRÐ ÁÐURR 159 9ÁRÐÐ 9900990090

Aðeins 30 stk1 á mann!

10.000Afsláttur

20.000
Afsláttur

örþþunn og

Aðeins 30 stk

1 á mann!

30.000
Afsláttur

14” FHD IPS 
1920x1080 snertiskjár

Intel i5 8250U
3.4GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
NVMe diskur

14” HD LED
1368x768 AntiGlare skjár

INTEL N3350
2.4GHz Dual Core örgjörvi 

4GB minni 
DDR3 1600MHz

128GB SSD
diskur

ALLAALLLLALLTT AAT AT AÐÐÐÐ

AF HP FARTÖLVUM

50.000Afsláttur

ALLT AÐ
ALLT AÐ

AF LENOVO FARTÖLVUM

ALLT AÐ
ALLT AÐ

50.000Afsláttur AF ACER ALL IN 

ONE TÖLVUM

ALLT AÐ

20.000
Afsláttur

Af töskum og bakpokum

90%Afsláttur

AFMÆLISTILBOÐ
Meðan birgðir endast

15” FHD IPS 
Micro-Edge BrightView skjár

Ryzen3 2300U
3.4GHz Turbo Quad Core örgjörvi 

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
NVMe diskur

15” 144Hz FHD
Ný kynslóð IPS leikjaskjáa

13
19219211 0

15” FHHDD IPS
1920x10800 Anti-Glare e s

Intel i5 8255
3.4GHz Turbo Quad Cor

8GB i
re örgjörvi 

D

SS
skjjárár

50U
re örgjörvi 

Aðeins 20 stk1 á mann!

30.000Afsláttur



Tryggðu þéráskrift áStod2.is

9.990 kr.1.990 kr. 6.990 kr.

Ný og betri verð

HANDBOLTI Það verður Íslendinga-
slagur á Asíuleikunum í handbolta 
í dag þegar Aron Kristjánsson og 
Dagur Sigurðsson leiða saman hesta 
sína í undanúrslitunum. Er því ljóst 
að einn íslenskur þjálfari mun að 
minnsta kosti komast í úrslitaleik-
inn og eiga möguleika á gullmed-
alíu.

Aron Kristjánsson á möguleika 
á að koma liði Barein í fyrsta sinn í 
úrslitaleikinn og bæta með því besta 
árangur liðsins frá því fyrir fjórum 
árum. Lærisveinar hans koma fullir 
sjálfstrausts til leiks eftir að hafa 
unnið alla sex leiki liðsins til þessa, 
þann síðasta með 24 marka mun 
gegn Hong Kong.  Tók Aron við liði 
Barein fyrr á árinu en áður stýrði 
Guðmundur Þ. Guðmundsson lið-
inu í stuttan tíma.

Andstæðingur Bareins er jap-
anska landsliðið sem Dagur Sigurðs-
son hefur stýrt í tæp tvö ár. Japanska 
landsliðið hefur átt góðu gengi að 
fagna á Asíuleikunum í gegnum tíð-
ina en hefur aldrei unnið keppnina.

Hefur japanska liðið unnið tvo 
leiki, gert tvö jafntefli og tapað 
einum til þessa á mótinu. - kpt

Íslendingaslagur 
í Indónesíu í dag

FÓTBOLTI Eyjamærin Sigríður Lára 
Garðarsdóttir mætir full sjálfs-
trausts til æfinga í dag þegar íslenska 
kvennalandsliðið hefur undirbún-
ing fyrir leikinn gegn Þýskalandi á 
laugardaginn.

Hún samdi nýlega við norska 
stórveldið Lilleström sem stefnir 
hraðbyri að fimmta meistaratitl-
inum í röð. Var Sigríður búin að 
leika fyrir ÍBV allan sinn feril en fær 
nú að spreyta sig í atvinnumennsku.

„Hingað til hefur allt gengið vel, 
æfingarnar hafa gengið vel og ég er 
hægt og rólega að komast inn í allt 
saman. Ég er að fara í mjög gott lið 
sem er að berjast um titla og er að 
venjast hraðanum,“ sagði Sigríður 
sem ræddi við tvo fyrrverandi þjálf-
ara liðsins um félagið.

„Ég ræddi við Sigga Ragga og Írisi 
Björk sem hafa þjálfað hérna og það 
hjálpaði mikið. Svo ræddi ég við 
eina norska stelpu sem ég þekkti og 
það mæltu allir með þessu félagi.“

Henni stóðu til boða tvö félög í 
Noregi og eitt í Svíþjóð.

„Þetta kom skyndilega upp að 
Lilleström, eitt annað félag í Noregi 
og lið sem er í botnbaráttu í Svíþjóð 
höfðu áhuga. Þetta verkefni fannst 
mér mest spennandi og á sama 
tíma krefjandi, að fá að æfa með 
frábærum leikmönnum og fá meiri 
samkeppni,“ sagði Sigríður og hélt 
áfram:

„Þetta er áskorun og ég kem út 
til að bæta mig sem leikmaður. Það 
var efst á lista hjá mér að fara í hærra 
tempó og komast út úr þæginda-
rammanum sem ég hafði í Eyjum 
þar sem ég var örugg með sæti mitt í 
liðinu. Þegar ég byrjaði að spila með 
landsliðinu fékk ég smjörþefinn af 
því hvað margar stelpur eru að æfa 
á háu gæðastigi þótt ÍBV hafi reynst 

mér vel og ég hafi ekkert nema gott 
um félagið og þjálfarana að segja.“

Hún skrifaði undir samning út 
þetta tímabil.

„Við sömdum út þetta tímabil og 
svo tökum við stöðuna eftir þetta 
tímabil. Þá verð ég búin að sjá 
hvernig þetta allt hefur gengið.“

Komin mikil spenna
Sigríður var í fyrsta sinn í byrjunar-
liði Lilleström í deildinni í gær í 
sannfærandi 5-1 sigri á Kolbotn. 
Hún átti svo flug í gær heim til 
Íslands og hefur æfingar með lands-
liðinu í dag fyrir leikinn gegn Þýska-
landi á laugardaginn.

Íslenska liðið hefur örlögin í 
eigin höndum fyrir leikinn, með 

sigri komast þær í lokakeppni HM 
en með jafntefli þurfa þær að vinna 
Tékka í lokaumferðinni. 

„Ég verð að viðurkenna að ég er 
orðin ansi spennt fyrir þessum leik. 
Í aðdragandanum rifjaði maður upp 
að við unnum Þýskaland úti og það 
er alveg hægt aftur.“

Gera má ráð fyrir að íslenska liðið 
nálgist leikinn varfærnislega.

„Þetta er eitt sterkasta lið heims 
með svakalega leikmenn innan-
borðs en vonandi fær maður tæki-
færið. Það kemur í ljós á æfingunum 
þar sem maður þarf að standa sig. 
Það verður gaman að koma til móts 
við stelpurnar og hefja undirbún-
inginn.“

Hætti við á síðustu stundu
Sigríður Lára var skráð í Reykja-
víkurmaraþonið í ár og ætlaði að 
hlaupa tíu kílómetra til styrktar 
Styrktarsjóðs gigtveikra barna. 
Tókst vel að safna áheitum en stuttu 
fyrir hlaup skrifaði hún undir í Nor-
egi.

„Ég hljóp það ekki, því miður,“ 
sagði Sigríður hlæjandi og hélt 
áfram: „Ég ætlaði að hlaupa en til-
boðið frá Lilleström var nýkomið 
og ég hætti við. Lilleström ætlaði 
ekki að koma í veg fyrir að ég myndi 
hlaupa en ég ákvað að fara strax út.“

Sigríður Lára kaus þetta málefni 
þar sem hún greindist sjálf með gigt 
á síðasta ári.

„Ég greindist með  gigt í byrjun 
árs og ég kaus þetta styrktarfélag. 
Ég vildi aðstoða þau við starf sitt og 
minna á að það er líka ungt fólk sem 
fær gigt.“ kristinnpall@frettabladid.is

Við getum unnið Þýskaland

Sigríður Lára eltist við frönsku landsliðskonuna Élodie Thomis í leik á EM en 
annað eins verkefni bíður stelpnanna á laugardaginn. NORDICPHOTOS/GETTY

Aron Kristjánsson FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sigríður Lára Garðars-
dóttir lék fyrsta leik sinn 
fyrir norsku meistarana 
í Lilleström í gær. Henni 
stóð til boða að semja 
við þrjú lið í Skandinav-
íu og bíður hún óþreyju-
full eftir leiknum gegn 
Þýskalandi á Laugardals-
velli á laugardaginn.
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Áttatíu ár eru í dag 
frá útför Guðrúnar 
L á r u s d ó t t u r  o g 
dætra hennar, Guð-
rúnar Valgerðar og 
Sigrúnar Kristínar, 

sem allar létu lífið í átakanlegu 
slysi í Tungufljóti 20. ágúst 1938. 
„Þessa sorgardags verður minnst 
með göngu sem hefst við heimili 
þeirra mæðgna, Ás á Sólvallagötu 
23, í dag klukkan 16,“ segir Mál-
fríður Finnbogadóttir menningar-
stjóri og heldur áfram. „Mágkona 
Guðrúnar Valgerðar, Ingibjörg 
Kristjánsdóttir, var jarðsungin með 
þeim frá Dómkirkjunni. Hún var 27 
ára og dó sama dag og þær á Vífils-
stöðum þar sem hún hafði verið að 
berjast við berkla. Þetta var óskap-
lega átakanlegt alltsaman.“

Gengið verður  sömu leið og 
líkfylgdin fór, frá Ási, austur Sól-
vallagötu að Hólatorgi, norður 
Garðastrætið, niður Túngötu um 
Kirkjustræti, fram hjá Alþingis-
húsinu og staldrað við hjá Dóm-
kirkjunni. Þaðan verður haldið upp 
í Hólavallagarð og blóm lögð á leið-
ið. „Þær voru allar settar í sömu gröf 
og maðurinn hennar Guðrúnar og 
faðir dætranna, Sigurbjörn Ástvald-
ur Gíslason, sem lifði slysið af, flutti 
þar tölu, óvænt. Ég er að vonast til 
að einhver afkomendanna lesi þau 
orð,“ segir Málfríður. „Síðan ætlum 
við að ganga í Þjóðarbókhlöðuna, á 
sýninguna um Guðrúnu Lárusdótt-
ur sem nefnist En tíminn skundaði 
burt... Þar gefst næði til að spjalla.“

Sýningin á Þjóðarbókhlöðunni 
var opnuð í maí. Þar eru gögn frá 
Guðrúnu, biblían, sem fór með 
henni í fljótið, bréf og ýmsir per-
sónulegir munir. Þar eru líka 
nokkur eintök af Mínervu, blaði 
sem Guðrún gaf út um fermingu. 
Mínerva er kjörgripur ágústmán-
aðar á vef Landsbókasafnsins.

Á leiðinni upp í kirkjugarð segir 
Málfríður verða gengið um Suður-
götuna. „Guðrún bjó á Suðurgötu 
4 hjá foreldrum sínum eftir að 
þau fluttu til Reykjavíkur austan 
af landi og númer 5 var líka fjöl-
skylduhús svo þarna átti hún sín 
spor.“

Málfríður vinnur að ritun ævi-
sögu Guðrúnar Lárusdóttur sem 

kemur út síðar á árinu, og er því 
fróð um hana. Hún segir mikinn 
fjölda hafa mætt við ofangreinda 
jarðarför á sínum tíma. „Það komu 
miklu fleiri en nokkur átti von á. 
Samtímaheimildir greina frá því að 
engin umferð hafi verið í bænum 
þennan dag, önnur en sú sem var 
í tengslum við útförina. Þar er þess 
líka getið að þegar fólk hafi verið 
á leiðinni upp í garð með líkin 
hafi allar klukkur bæjarins hringt. 
„Meira að segja stóra klukkan í 
Landakoti. Kaþólikkarnir beygðu 
sig fyrir þessari hálútersku konu,“ 
segir Þorsteinn Briem, dálítið 
skáldlegur. En þess ber að geta að 
kirkjurnar í Reykjavík voru bara 
þrjár á þessum tíma. Dómkirkjan, 
Fríkirkjan og Landakotskirkja. Það 
sýnir samt virðinguna sem borin 
var fyrir hinum látnu að klukk-
unum skyldi öllum vera hringt.“

Þar sem fá bílastæði eru við Ás 
leggur Málfríður til að göngufólk 
leggi flest bílum sínum við Þjóðar-
bókhlöðuna og sameinist í bíla að 
Ási. gun@frettabladid.is

Sorgardags minnst með göngu 
Minningarganga verður í dag um mæðgurnar Guðrúnu Lárusdóttur alþingismann (1880-1938) og Guðrúnu Valgerði (1915-1938) og Sig-
rúnu Kristínu Sigurbjörnsdætur (1921-1938) sem drukknuðu í Tungufljóti. Gangan endar á sýningu um Guðrúnu í Þjóðarbókhlöðunni.

Minnisvarði um Guðrúnu og dætur 
hennar var afhjúpaður við Tungufljót 
um fyrri helgi. Það gerði Guðrún B. 
Gísladóttir, forstjóri Grundar, sonar-
dóttir Guðrúnar en Gísli Páll Pálsson, 
sonur hennar, hafði forgöngu um 
verkið. Steinninn stendur í landi 
Heiði við gömlu brúna yfir Tungu-
fljót.  MYND/KJARTAN ÖRN JÚLÍUSSON

Málfríður vinnur að ritun ævisögu Guðrúnar Lárusdóttur sem kemur út síðar á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Merkisatburðir
1629 Danir bíða 
ósigur fyrir her hins 
Heilaga rómverska 
ríkis í orrustunni 
við Lutter am 
Barenberge.
1729 Hraun rennur 
út í Mývatn um-
hverfis kirkjuna í 
Reykjahlíð frá Mý-
vatnseldum, sem 
hafa staðið með 
hléum frá 1924.
1828 Simón 
Bolívar tekur sér 
alræðisvald í Stór-
Kólumbíu.
1867 Eldgos hefst í Vatnajökli, 
nálægt Grímsvötnum, að talið er.
1914 Fjórir menn af sautján 
manna áhöfn togarans Skúla 
fógeta farast er togarinn siglir á 
tundurdufl og sekkur.

1951 Sýningar-
salir Listasafns 
Íslands í húsi 
Þjóðminja-
safnsins eru 
formlega 
opnaðir.
1970 Flugsveit-
in Rauðu örv-
arnar sýnir listir 
sínar í Reykjavík 
og vekur mikla 
aðdáun.
1991 Moldóva 
fær sjálfstæði 
frá Sovétríkj-
unum.

1994 Bíódagar, kvikmynd Friðriks 
Þórs Friðrikssonar, hlýtur hin 
norrænu kvikmyndaverðlaun, 
Amanda. Mat dómnefndar er að 
myndin sé þjóðleg og alþjóðleg 
í senn.

Fyrsti bíllinn komst til Siglufjarðar 
þennan dag árið 1946, eftir að 
unnið hafði verið að vegagerð um 
Siglufjarðarskarð í ellefu ár. Þar með 
má segja að einangrun Siglufjarðar 
hafi verið rofin.

Það var þó ekki fyrr en ári 
síðar, eða 1947, að vegurinn taldist 
tilbúinn. Hann lá upp úr Fljótum í 
Skagafirði. Upphaflega var Siglu-
fjarðarskarð fjallsegg en gegnum 
hana voru dyr sem gátu hafa verið 
gerðar af fornmönnum. Þá var hægt 
að sitja þar klofvega með annan 
fótinn í Skagafjarðarsýslu en hinn í 
Eyjafjarðarsýslu.

Árið 1940 var skarðið sprengt 
niður um 14 metra og í framhaldi af 
því ráðist í að gera bílfæran veg um 
það. Þetta var hæsti fjallvegur 
landsins og mjög snjóþungur. Hann 
lokaðist jafnan í fyrstu snjóum á 
haustin og var ekki opnaður aftur 
fyrr en sjö til átta mánuðum síðar.
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Einangrun Siglufjarðar rofin með akfærum vegi

Örstutt um ævi  
og störf Guðrúnar
Guðrún Lárusdóttir fæddist á 
Valþjófsstað í Fljótsdal. Hún 
var dóttir séra Lárusar Halldórs-
sonar þingmanns og Kirstínar 
Katrínar Pétursdóttur Guðjohn-
sen húsfreyju. Guðrún giftist 
Sigurbirni Ástvaldi Gíslasyni, 
presti og stofn-
anda elli-
heimilisins 
Grundar. 
Þau 
eignuð-
ust tíu 
börn, 
fimm 
þeirra dóu 
langt um 
aldur fram.

Guðrún var kosin á þing árið 
1930, önnur í röð íslenskra 
kvenna, og sat tvö kjörtímabil. 
Hún var í bæjarstjórn Reykjavíkur 
frá 1912 til 1918, fátækrafulltrúi 
í Reykjavík frá 1912 til 1923 og 
aftur frá 1930 til 1938, formaður 
KFUK 1928 til 1938, í stjórn 
Barnavinafélagsins Sumargjafar, 
formaður Kristniboðsfélags 
kvenna í Reykjavík frá 1926 til 
æviloka, og fyrsti formaður 
Húsmæðrafélags Reykjavíkur frá 
1935 til æviloka.

Helstu ritverk hennar,  
fyrir utan þýðingar, eru:
●  Ljós og skuggar I-III, 1903-5
●  Sólargeislinn hans, 1905 og 

aukin 1938
●  Fermingargjöfin, 1906
●  Sönn jólagleði, 1912
●  Á heimleið, 1913 (dönsk þýð-

ing 1916), í leikformi Lárusar 
Sigurbjörnssonar 1939

●  Sigur, 1917
●  Tvær smásögur, 1918 (færeysk 

þýðing 1957)
●  Brúðargjöfin, 1922
●  Fátækt, Þess bera menn sár 

I-III, 1932-35
●  Systurnar, 1938
●  Ritsafn I-IV (þó ekki með öllum 

verkum hennar), 1949.
Heimild: Wikipedia

Brot úr frásögn í 
bókinni Öldin okkar 
1931-50
Guðrún Lárusdóttir og tvær dætur 
hennar drukkna í Tungufljóti

Voru í bifreið sem  
steyptist í fljótið
Hörmulegt bílslys varð í Biskups-
tungum þann 20. ágúst. Fólksbíllinn 
RE 884 kom veginn ofan frá Geysi 
og ætlaði að Gullfossi. Á vega-
mótunum við Tungufljót er kröpp 
beygja og rann bíllinn þar útaf niður 
13 metra brekku ofan í fljótið og 
sökk þar.

Fimm manns voru í bílnum: 
Sigurbjörn Ástvaldur Gíslason cand. 
theol., kona hans, frú Guðrún Lárus-
dóttir alþm., tvær dætur þeirra 
hjóna, frú Guðrún Valgerður og 
ungfrú Sigrún Kirstín, og bílstjór-
inn Arnold Petersen. Frú Guðrún 
og dætur hennar drukknuðu, en 
Sigurbjörn Ástvaldur og bílstjórinn 
björguðust.
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Þvottavélar, þurrk
á SPARIDAGAVERÐI

fyrir heimilin í landinu
Spari

n í landinu

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

BLÓMSTURVRR ELLIR
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

Standa

nú sem hæst!

25%

HEYRNARTÓL
Í ÚRVALI

Allir leikir á tilboðs-borði

 Kr.990.-

Þrifalegu 
ruslaföturnar
Margar gerði
og úrval lita.

r.
r 25%

20%
TILBOÐSVERÐ ÁRÐ Á
ÖLLUM RYKSUGUM

20%% Samlokugrill
Vörur frá þessum 

framleiðanda þykja 
einstaklega sterkar 
og endingagóðar.

25%

 75” 
Ekta UHD 4K smart

sjónvarp á kr. 299.000,-
Ath. takmarkað magn

Verð áður: 349.900,-

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%

vrn. HT911 444 415

Uppþvottavél
FSILENCM4 FS STÁL
Verð áður: 119.900,-  

Sparidagaverð: 95.920,-

l
20%

Verð áður: 149.900,-  
Sparidagaverð: 99.900,-

BPK 552220W BI EL / HT944 187 852BPK 552220W BI EL / HT944 187 852

VEGGOFNVEGGOFN

10
STK

SB14PS

Blandari / 1000w

Verð áður: 21.900,-  
Sparidagaverð: 16.425,-

1000W / 1.65L glerkanna sem þolir mikinn hita, allt 
að 90°C / Titanium húðaður hnífur / 5 stillingar / 
Getur brotið klaka / Kanna má fara í uppþvottavél 25%

Þetta merki hefur verið hjá Ormsson í 28 ár. 
Það köllum við meðmæli.

UE75MU6175

75”
50.000
afsláttur

20%

Þvottavélar og þurrkarar

Gerðu góð kaup!

30%

Tilboð 
Afslættir

Verðlækkun
vottavélar, þurrkaarar, upppþvoottttavééééél

frysti- og kæliskáp

Tilboð 
slættir

VerðlækLOLOKADAGr, upppþvoottttavéééééllaar, uppþþþþvvottavéééé aarr,, 
æliskápaæliskápaarar á SPARIDAGAVERÐIá SPARIDAGAVERÐI

LOLO
ARTiTi

AfsAfs

Bíltæki í úrvali

20%



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kahn átti leik gegn Kiss í 
Ungverjalandi árið 1990

Hvítur á leik
1.  Db2! g6  (svartur á ekk-
ert skárra). 2. Dxb8 Hxb8 
3. Hxb8+ Kg7 4. Hxa8. Vel 
gekk íslensku krökkunum 
á EM ungmenna í gær. 
Fjórir vinningar af fimm 
mögulegum komu í hús. 
www.skak.is:  Ofurmótið 
í St. Louis klárast í kvöld.  
 

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.

Mánudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
1. sefa
5. skjön
6. í röð 
8. arfleiða 
10. í röð 
11. háttur 
12. krakki 
13. óskipulag 
15. rándýr 
17. tíund

LÓÐRÉTT
1. lítið blóm 
2. loftstraum 
3. espa 
4. örðu 
7. græða 
9. veifa 
12. dangl 
14. umrót 
16. stefna

LÁRÉTT: 1. svæfa, 5. mis, 6. gh, 8. ánafna, 10. bd, 11. 
lag, 12. barn, 13. ólag, 15. mongús, 17. skatt
LÓÐRÉTT: 1. smáblóm, 2. vind, 3. æsa, 4. agnar, 7. 
hagnast, 9. flagga, 12. bank, 14. los, 16. út

Starfsemi HL stöðvarinnar í Reykjavík 
hefst samkvæmt stundaskrá 

mánudaginn 3. september.

Vinsamlega staðfestið þátttöku
í síma 561 8002 

eða á hlstodin@simnet.is.

HL STÖÐIN

HL STÖÐIN
Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga

Hátúni 14 – 105 Reykjavík – Sími 561 8002

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjust fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ert þú búinn 
með heimavinn-

una þína ungi 
maður?

Já Eða...
Við erum í 

pásu

Er það 
virki-
lega?

Auðvitað. Ég er nefni-
lega búinn með skólann 
og vil aldrei fá þessar 
lexíur aftur, svo lengi 
sem ég lifi.

Ekki 
seg ja 
þetta 
pabbi.

Einn daginn munu 
fölsku tennurnar 
þínar hverfa á 
náttborðinu á elli-
heimilinu og hvar 
hafa þær verið?

Þarftu 
hjálp?

Skartgripi
Nei, Sara 
á þannig

Trefill?

Peysa?

Of lélegt.

Hún á líka 
þannig.

Skrýtnar 
sápur?

Í alvörunni!
Fókus mamma, 

það er það sem við 
þurfum. Við erum 
að tala um jóla-

gjöf?

Hvað er það sem 
er ódýrt en ein-
lægt?

Ertu að 
meina fyrir 

utan þig 
sjálfan.

Hey, sjoppukall. 
Komdu hingað.

Málmtangirnar eru 
ekstra heitar í dag.

Vaxandi suðaustanátt 
í dag, 10-18 m/s víða á 
sunnan- og vestanverðu 
landinu og á Mið-
hálendinu en þar er gul 
aðvörun í gildi. Víða tals-
verð rigning en hægara 
og úrkomuminna norð-
austan til fram á kvöld. 
Hvassar vindhviður við 
fjöll sunnan og suð-
vestan til og lélegt ferða-
veður fyrir gangandi og 
hjólandi sem og öku-
menn bíla sem taka á sig 
mikinn vind.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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TÖFFARINN
Í FJÖLSKYLDUNNISTAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA+ ER M.A.:

Lykillaust aðgengi og ræsing, 18“ álfelgur, rafdrifið sólþak,
bakkmyndavél, leiðsögukerfi með Íslandskorti o.m.fl.

ALMENNT VERÐ: 4.290.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 3.890.000 KR.

NISSAN JUKE ACENTA+
BENSÍN / FJÓRHJÓLADRIFINN / SJÁLFSKIPTUR
190 HESTÖFL / EYÐSLA 6,5 L/100 KM*

NÝ - Kvíðakast (Atak Paniki) . 18:00
Loveless (UK SUB) ................................. 17:30
Mýrin (UK SUB)  ....................................... 18:00
NÝ - Kvíðakast (Atak Paniki) . 20:00
Kona fer í stríð (UK SUB)  ................ 20:00

Svanurinn (UK SUB)  ........................... 20:00
Adrift  .......................................................... 22:00
Let the Sunshine In (UK SUB)  .... 22:00
Vargur (UK SUB)  .................................... 22:00

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

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

27. ÁGÚST
Námskeið
Hvað?  Kynningarkvöld – Haustnám-
skeið
Hvenær?  19.30
Hvar?  66°Norður, Miðhrauni
Haustnámskeið Náttúruhlaupa hefst 
1. september. Við höldum kynn-
ingarkvöld í húsnæði 66°Norður, 
þar sem við förum yfir uppbyggingu 
námskeiðsins og hvað þarf að hafa í 
huga. Kvöldið er bæði hugsað fyrir þá 
sem eru þegar skráðir á námskeiðið 
og fyrir áhugasama. Skráningin er 
nú þegar opin og komin langt og því 
ekki víst að það verði mikið um laus 
pláss eftir á kynningarkvöldinu.

Hvað?  Mömmujóga
Hvenær?  10.00
Hvar?  Skútuvogur 13
Gæðastund móður og barns. Þegar 
barnið er orðið 6-8 vikna er frábær 
tími til að byrja í mömmujóga. Yndis-
legar 90 mínútur tvisvar í viku. Móð-
irin gerir jóga með frábærum kenn-
urum. Áhersla á kvið og grindarbotn, 
styrkjandi jógastöður, teygjur og 
slökun. Yndislegt umhverfi, dásamleg 
tónlist og góður félagsskapur.

Hvað?  Fasta og heilsan
Hvenær?  18.00
Hvar?  Happ
Áhugi á föstu hefur aukist síðustu ár, 
einnig þegar kemur að vísindalegum 
rannsóknum á heilsusamlegum 
ávinningi af föstu. Sérstaklega er sjón-
um beint að jákvæðum afleiðingum 
föstu á langlífi, þyngdartapi, ávinningi 
á heilbrigði líffæra og upplifun af auk-
inni orku og vellíðan meðal föstuiðk-
enda. Verð; 9.700,- gögn innifalin.

Tónlist
Hvað?  Kizomba Night Reykjavík
Hvenær?  21.30
Hvar?  Hverfisbarinn

Viðburðir
Hvað?  Hugleiðslustund – Gló og 
Brauð&Co.
Hvenær?  08.30
Hvar?  Gló, Fákafeni 11
Gló og Brauð&Co. bjóða í hugleiðslu-
stund alla mánudagsmorgna kl. 8.30 
í Fákafeni 11, í sumar. Boðið verður 
upp á leidda hugleiðslu sem hentar 
byrjendum sem lengra komnum. 
Komdu og kjarnaðu þig með okkur 
í byrjun vikunnar og gríptu með þér 
bakkelsi eða morgunverðarþrennu 
Gló.

Hvað?  Minningarganga í tengslum 
við sýningu um Guðrúnu Lárusdóttur
Hvenær?  16.00
Hvar?  Arngrímsgata 3
Minningarganga í tengslum við 
sýningu um Guðrúnu Lárusdóttur 
í Þjóðarbókhlöðunni „En tíminn 
skundaði burt …“ verður farin mánu-
daginn 27. ágúst kl. 16 – á útfarardegi 
Guðrúnar Lárusdóttur og dætra 
hennar tveggja, Guðrúnar Valgerðar 
og Sigrúnar Kristínar, sem létust með 

henni. Gangan hefst kl. 16 við Ás, Sól-
vallagötu 23 í Reykjavík. Málfríður 
Finnbogadóttir leiðir gönguna.

Hvað?  Hvert er förinni heitið?
Hvenær?  13.00
Hvar?  Grand Hótel
Samband íslenskra sveitarfélaga, 
velferðarráðuneyti og málefna-
hópur Öryrkjabandalags Íslands um 
aðgengi standa fyrir málþinginu. 
Fjallað verður um hvaða skyldum 
sveitarfélög gegna í akstursþjónustu 
fyrir fatlað fólk, með tilliti til ákvæða 
Samnings Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks, og hvernig 
fatlað fólk vill sjá þjónustuna. Þá 
verður fjallað um þær áskoranir sem 
sveitarfélög standa frammi fyrir, ekki 
síst í dreifðum byggðum, og hvernig 
þjónusta er veitt hérlendis og í 
nágrannaríkjum okkar. Táknmáls- og 
rittúlkun í boði.

Hvað?  Jóga gegn vefjagigt.
Hvenær?  16.15
Hvar?  Zumba, skútuvogi 13a
Þeir sem eru með vefjagigt hafa 
möguleika á að draga úr áhrifum 
sjúkdómsins með því að stunda 
yoga. Yoga slakar á líkamanum og 
styrkir hann, róar hugann og styrkir 
sálina. Þannig geta þeir sem eru 
með vefjagigt látið sér líða betur ef 
þeir stunda yoga og losað um mikla 
spennu og streitu.
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Reykjavík um 1900 með 
augum Benedikts Grön-
dals er glæsilegt verk 
sem Sögur útgáfa gefur 
út. Illugi Jökulsson sá 
um ritstjórn og um 

myndritstjórn sá Ívar Gissurarson. 
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannes-
son, ritar aðfaraorð.

„Árið 1900 var Benedikt Gröndal 
orðinn rúmlega sjötugur og hafði 
ofan af fyrir sér með alls konar rit-
störfum. Þá tók hann sér fyrir hendur 
að skrifa lýsingu á Reykjavík um alda-
mótin. Hann segir í formála að hann 
geri það í og með til að halda uppi 
vörnum fyrir Reykjavík því það sé 
talað svo illa um höfuðstaðinn, bæði 
af Reykvíkingum og öðrum. Höfuð-
staðurinn sætti meðal annars ámæli 
fyrir að vera lágreistur og ljótur og 
svo eimdi enn þá eftir af gagnrýni um 
að Reykjavík væri hálfdanskur bær,“ 
segir Illugi. „Gröndal tók sér fyrir 
hendur að lýsa bænum og gerir það 
á ljómandi skemmtilegan hátt. Hann 
lýsir húsum, byggingum, íbúum og 
mannlífi, skemmtanalífi og félagslífi. 
Þetta er í raun og veru einstæð heim-
ild. Hún er merkilegust fyrir þá sök 
að Benedikt skrifar lýsingu sína rétt 
áður en við Íslendingar fáum heima-
stjórn og miklar og örar breytingar 
verða á Reykjavík. Þarna er mynd af 
Reykjavík 19. aldar á einum stað.“

Illugi segir viðhorf Gröndals til 
Reykjavíkur einkennast af hlýju, 
væntumþykju og jákvæðni. „Bene-
dikt Gröndal var þessi afskaplega 
mótsagnakennda persóna. Hann var 

annálaður fyrir að vera fúll, leiðin-
legur, geðstirður og algjört mein-
horn. Í hina röndina gat hann verið 
leiftrandi skemmtilegur og fyndinn. 
Hvors tveggja sjást dæmi í þessum 
texta. Aðallega er hann skemmti-
legur og hugljúfur í garð síns heima-
bæjar.“

Illugi er spurður hvernig hann 
haldi að Gröndal hefði litist á Reykja-
vík dagsins í dag þar sem allt er fullt 
af erlendum ferðamönnum. „Ég 
hugsa að hann hefði bara tekið þann 
pól í hæðina að það væri ágætt að 
eitthvað yrði til að skyggja á heima-
menn. Honum hefði líklega bara 
þótt gott að fá hingað fólk utan úr 
heimi. Annars var hann ólíkindatól 
þannig að maður veit svo sem ekkert 
um það.“

Reykjavíkurlýsing Gröndals birtist 
í Eimreiðinni á sínum tíma og var 
síðan birt í ritsafni hans. Nú kemur 
lýsingin í veglega myndskreyttri 
útgáfu. Þarna eru sjaldséðar ljós-
myndir af Reykjavík og íbúum 
hennar. „Ívar Gissurarson er mynda-
ritstjóri og hefur unnið þrekvirki við 
að grafa upp ótrúlega flottar myndir 
af Reykjavík um aldamótin. Án þess 
að ég ætli að draga úr því hvað texti 
Gröndals er skemmtilegur, þá segja 
myndirnar ekki síðri sögu,“ segir Ill-
ugi.

Útgáfan er öll hin vandaðasta. 
„Þetta er mikið menningarframtak,“ 
segir Illugi. „Mig hafði lengi langað til 
að koma þessari Reykjavíkurlýsingu 
í sérstaka bók. Tómas Hermannsson 
hefur staðið afskaplega vel að því. 
Auðvitað hefði verið hægt að birta 
textann og myndirnar á netinu, en 
við erum á því að svona útgáfa verði 
að vera í bók. Við erum stoltir af 
þessari útgáfu."

Einstæð  
heimild frá  
Benedikt    
 Gröndal
Lýsing skáldsins á Reykjavík um 1900 er 
komin út á bók. Fjöldi ljósmynda prýðir 
verkið. Illugi Jökulsson sá um ritstjórn.

Ístaka á Reykjavíkurtjörn 1899.  Benedikt Gröndal, skáld og snillingur, stillir sér upp fyrir framan ljósmyndavélina.

„Við erum stoltir af þessari útgáfu,“ segir Illugi um bókina með Reykjavíkurlýsingu Gröndals. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÁN ÞESS AÐ ÉG ÆTLI AÐ DRAGA ÚR ÞVÍ 
HVAÐ TEXTI GRÖNDALS ER SKEMMTI-

LEGUR, ÞÁ SEGJA MYNDIRNAR EKKI SÍÐRI SÖGU.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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TÓNLIST

Sinfóníutónleikar
★★★★★

Verk eftir: Mozart, Tarrodi og Beet-
hoven. Orkester Norden lék. 
Einleikari: Víkingur Heiðar Ólafs-
son. Stjórnandi: Olof Boman.
 
Norðurljós í Hörpu
miðvikudaginn 22. ágúst

Byltingarmaðurinn og Sovétleið-
toginn Vladimír Lenín var hörku-
tól. Hann bjó þó yfir veikleika. Það 
var sónata nr. 23 eftir Beethoven. 
Hún gengur undir nafninu Appass-
ionata, sem þýðir „hin ástríðu-
þrungna“. Lenín hafði sérstakt 
dálæti á sónötunni og gat hlustað 
á hana á hverjum degi. Hann taldi 
hana samt varasama því hún kall-
aði fram í honum góðmennsku og 
löngun til að láta vel að fólki. Það 
hæfði ekki beint leiðtoga sem þurfti 
að stjórna með járnkrumlu.

Annað verk sem Beethoven 
samdi á svipuðum tíma var sin-
fónía nr. 3, Hetjusinfónían svokall-
aða. Hún hefur án efa líka góð áhrif 
á fólk. Tónlistin er full af óvæntum 
uppákomum og spennandi fram-
vindu; stefin eru guðdómleg. Verk-
ið var á dagskránni hjá Orkester 
Norden. Það er kammersveit sem 
samanstendur eingöngu af ungum 
og bráðefnilegum, norrænum 
hljóðfæraleikurum. Tónleikarnir 
fóru fram í Norðurljósum í Hörpu á 
miðvikudagskvöldið, og stjórnandi 
var Olof Boman.

Flutningurinn var yfirleitt prýði-

legur. Upphafið var að vísu dálítið 
órólegt og nokkrir hnökrar voru 
áberandi. Hraðinn í fyrsta kaflanum 
var líka ansi ýktur og fyrir bragðið 
skorti vissa tign í túlkunina. Hins 
vegar var leikurinn ferskur og ákaf-
ur og því komst mögnuð tónlistin 
ágætlega til skila þrátt fyrir allt. Eins 
og Lenín þá langaði mann mest til 
að strjúka næsta tónleikagesti á 

meðan sinfónían var flutt.
Rannsóknir hafa sýnt að ómstríð 

tónlist hefur ekki svona góð áhrif. Í 
vísindagrein á bandaríska líftækni-
upplýsingavefnum kemur t.d. fram 
að hún eykur á ótta og spennu. Verk 
eftir Andreu Tarrodi, Paradísar-
fuglar II, var þessu marki brennt. 
Það samanstóð af löngum hljómum 
sem oftar en ekki voru ómstríðir. 

Tónlistin var engu að síður athyglis-
verð, hljómarnir voru seiðandi og 
laghendingarnar áleitnar. Útkoman 
var eins og sífelldur kliður í ótal 
fuglum. Það var fallegt á sinn hátt, 
þó e.t.v. hefði mátt vinna betur úr 
tónhugmyndunum, fara með þær 
lengra, skapa meiri frásögn.

Hafi tónsmíð Tarrodi ekki verið 
sérlega hvetjandi til gæsku, þá var 

annað uppi á teningnum í píanó-
konsertinum nr. 23 eftir Mozart. 
Víkingur Heiðar Ólafsson lék þar 
einleik. Bæði var tónlistin þrungin 
innileika, og svo var flutningur-
inn frábær. Einleikurinn var tær 
og agaður, en gæddur skemmti-
legri stígandi. Andstæður hins 
hástemmda hæga kafla og ofur-
fjörugs lokaþáttar voru áhrifa-
miklar. Hápunkturinn í lokin var 
glæsilegur. Hljómsveitin spilaði 
líka mjög vel. Stundum hefði mátt 
heyrast meira í fiðlunum í saman-
burði við blásarana, en í það heila 
var leikurinn markviss og flottur. 
Ég veit ekki hvað Lenín fannst um 
þennan konsert Mozarts; hann 
kallar ekki bara fram væntum-
þykju, heldur gerir mann bókstaf-
lega væminn.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Hljómsveitin spil-
aði oftast ágætlega og einleikurinn 
var í fremstu röð.

Tónlist sem lætur mann vilja vera góðan

„Einleikurinn var tær og agaður, en gæddur skemmtilegri stígandi,“ segir í dómnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mozart

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

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

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

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

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

Listaverð: 5.060.000 kr.
 Afsláttur: -480.000 kr.

Verð frá: 4.580.000 kr.

ŠKODA Á SNILLDARLEGU SUMARTILBOÐI!

Kíktu á hekla.is/skodasumar

og sjáðu öll sumartilboðin!
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Mánudagur

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

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons 
07.25 Bestu strákarnir 
07.50 The Middle 
08.15 The Mindy Project 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Mayday 
10.20 Grand Designs: House of 
the Year 
11.05 Hvar er best að búa 
11.40 Margra barna mæður 
12.10 Fósturbörn 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.10 American Idol 
16.35 Friends 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Grand Designs: Australia
 Frábærir þættir þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endurbótum 
á heimilum þar sem oftar en ekki 
er einblínt á nútímahönnun, 
orkunýtni, hvernig á að hámarka 
nýtingu á plássi og útsýni. Hér 
sjáum við fjölskyldur og ein-
staklinga leggja allt í sölurnar til 
þess að eignast sitt fullkomna 
draumaheimili.
20.15 American Woman 
20.40 Silent Witness 
21.35 Sharp Objects 
22.30 Suits
23.15 Lucifer  Þriðja þáttaröðin af 
þessum mögnuðu spennuþáttum 
frá Warner um djöfulinn sjálfan 
sem kom upp á yfirborð jarðar 
þegar hann fékk nóg af helvíti 
einn daginn. Hann finnur fyrir 
nýjum tilgangi og vill láta gott 
af sér leiða eftir að hann kynnist 
lögreglukonu og byrjar því að 
aðstoða hana við rannsókn saka-
mála með sínum einstöku og yfir-
náttúrulegu hæfileikum til þess 
að fá fólk til að ljóstra upp sínum 
dýpstu leyndarmálum.
00.00 60 Minutes 
00.45 Major Crimes 
01.30 Castle Rock 
02.15 Better Call Saul 
03.05 Vice Principals

19.10 Fresh Off The Boat 
19.35 Last Man Standing 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.50 Divorce 
22.20 Stelpurnar 
22.45 The Originals 
23.30 Supernatural 
00.40 Last Man Standing 
01.05 Seinfeld 
01.30 Friends 
01.55 Tónlist

11.25 Hitch 
13.20 Collateral Beauty 
14.55 Grown Ups
16.35 Hitch  Vinsæl gamanmynd 
með Will Smith. Í myndinni leikur 
hann kvennabósann og stefnu-
mótasérfræðinginn Hitch sem 
tekur að sér að ráðleggja kyn-
bræðrum sínum hvernig eigi að 
bera sig að á stefnumótum. En 
svo kemur að því að hann hittir 
stelpuna sem engin af hans skot-
heldu brögðum virka á. 
18.35 Collateral Beauty 
20.15 Grown Ups 
22.00 Snatched
23.30 Sleepless  Spennumynd frá 
2017 með Jamie Foxx og Michelle
01.05 Lost River 
02.40 Snatched

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2008-2009 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: 89 á 
stöðinni 
14.15 Landakort 
14.20 Pricebræður bjóða til veislu 
15.00 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður 
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.05 Ævi 
16.35 Níundi áratugurinn 
17.20 Brautryðjendur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Letibjörn og læmingjarnir 
18.19 Alvin og íkornarnir 
18.30 Millý spyr 
18.37 Uss-Uss! 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Saga Danmerkur 
21.10 Þjóðargersemi 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Hljóðupptaka í tímans rás 
23.10 Á meðan við kreistum 
sítrónuna 
23.40 Kastljós 
23.55 Menningin 
00.00 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.05 Everybody Loves Raymond 
12.30 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.15 Dr. Phil 
13.55 Superior Donuts 
14.20 Madam Secretary 
15.05 Black-ish 
15.30 Rise 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 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 Superstore 
20.10 Top Chef 
21.00 MacGyver 
21.50 The Crossing 
22.35 Valor 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 The Good Fight 
03.05 Star 
03.50 I'm Dying Up Here 
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir 
07.25 Ævintýraferðin 
07.37 Hvellur keppnisbíll 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 Tindur 
08.23 K3  
08.34 Mæja býfluga 
08.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur 
10.55 Lalli 
11.00 Strumparnir 
11.25 Ævintýraferðin 
11.37 Hvellur keppnisbíll 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 Tindur 
12.23 K3  
12.34 Mæja býfluga 
12.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur 
14.55 Lalli 
15.00 Strumparnir 
15.25 Ævintýraferðin 
15.37 Hvellur keppnisbíll 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 Tindur 
16.23 K3  
16.34 Mæja býfluga 
16.46 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur  
18.55 Lalli 
19.00 Ísöld: Ævintýrið mikla

08.00 Canadian Pacific Women's 
Open 
11.00 The Northern Trust 
17.00 Canadian Pacific Women's 
Open 
20.00 PGA Highlights  
20.55 The Northern Trust

08.40 HK/Víkingur - Grindavík 
10.20 Girona - Real Madrid 
12.00 Sevilla - Villarreal 
13.40 Huddersfield - Cardiff 
15.20 Fulham - Burnley 
17.00 Messan 
18.20 Spænsku mörkin 
18.50 Manchester United - 
Tottenham 
21.00 Football League Show 
21.30 Goðsagnir - Gummi Ben 
22.20 Premier League World 
22.50 Fylkir - Grindavík

06.50 Messan 
08.20 Watford - Crystal Palace 
10.00 Newcastle - Chelsea 
11.40 Messan 
13.10 Cincinnati Bengals - Buffalo 
Bills 
15.30 Arizona Cardinals - Dallas 
Cowboys 
17.50 Fylkir - Grindavík 
20.15 Football League Show 
20.45 Spænsku mörkin 
21.15 Pepsímörkin  
22.35 Pepsímörk kvenna 
23.35 Manchester United - 
Tottenham

SILENT WITNESS

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

KL. 20:40

AMERICAN WOMAN

Þættirnir gerast á miðjum áttunda 
áratugnum og fjalla um Bonnie sem 
neyðist til að ala upp dætur sínar 
tvær á eigin spýtur eftir framhjáhald 
eiginmanns hennar.

KL. 20:15

GRAND DESIGNS: 
AUSTRALIA

Frábærir þættir þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endurbótum á 
heimilum þar sem oftar en ekki er 
einblínt á nútímahönnun.

KL. 19:25

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

þ g g g
r sögð í tveimur
r sýndur á 
á seinni á 

á stod2...iiisss

ð
skvöld

SHARP OBJECTS

Amy Adams fer hér með hlutverk 
fréttakonunnar Camille Preaker sem 
snýr aftur á heimaslóðir þar sem 
hrottalegt morð var framið en ekki 
er allt sem sýnist.

KL. 21:35

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

SNATCHED

Þegar kærastinn segir Emily upp þá 
ákveður hún að fara með móður 
sinni í ævintýralegt frí til Ecuador og 
þá verður ekki aftur snúið.

KL. 22:00

DIVORCE

Skemmtilegur þáttur með Söruh 
Jessicu Parker í aðalhlutverki um 
hjón sem ákveða að skilja en það 
gengur ekki alveg átakalaust fyrir 
sig.

KL. 21:50

SUITS

lögfræðistofunni Pearson Specter 
Litt í New York. Katherine Heigl 
leikur nýjan eiganda sem er hörð í 
horn að taka.

KL. 22:25

Seinni þáttur af 5. þætti
Fyrri þættirá Stöð 2 frelsi

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

kar,
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Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

www.frumherji.is

Ökutæki eiga að fara í bifreiðaskoðun í 
þeim mánuði sem síðasti tölustafur á 
skráningarmerki vísar til.

Bíllinn skoðaður 
            og allir öruggir!

Við bjóðum góða 
þjónustu og hagstæð 
kjör á skoðunum

Vörubílar Sendibílar Söluskoðun Hópbílar FarprófariEftirvagnar HestakerrurFólksbílar/jeppar Mótorhjól Tjaldvagnar/kerrurFelli -og hjólhýsi Vatnsvernd

Við erum 

eldsnöggir að 

skoða bílinn!

Láttu skoða bílinn í réttum mánuði hjá Frumherja

ÁGÚST   2018

IS YR  518



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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*  Taxfree tilboðið gildir af öllum stólum og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið 

á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

FÖSTUD. TIL M
ÁNUD.

LÝKUR Í DAG
www.husgagnahollin.is
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STÓLA

TAX
FREE
Allir stólar á taxfree tilboði*

E f ég hefði sagt við sjálfan 
mig þegar ég var 13 ára 
að ég myndi vinna með 
Magga Kjartans þá hefði 
ég eflaust orðið agndofa. 
Ég var heltekinn af Lifun 

þegar ég var yngri og hef 
hlustað á hana oftar en 
nokkra aðra plötu,“ segir 
Óskar Logi Ágústsson, 
söngvari og lagasmiður 
Vintage Caravan.

Hljómsveitin fagnar 
útgáfu nýrrar breiðskífu, 
Gateways, með tónleikum 
í Iðnó á föstudaginn. Plat-
an verður flutt í heild sinni 
með hjálp aukahljóðfæra-
leikara sem komu við sögu 
í upptökuferlinu, meðal 
annars Magga Kjartans.

„Ég hef aldrei farið úr 
rokkinu. Þetta er eins og að 
vera með ólæknandi sjúk-
dóm,“ segir píanóleikarinn 
geðþekki. „Ég kynntist þeim 
þegar ég fór með þeim á 
Eistnaflug árið 2015. Þar spiluðum 
við Lifun með þá fremsta í flokki. 
Ég fór svo að fylgjast með þeim spila 
sitt efni síðar á Eistnaflugi og ég varð 
alveg gáttaður á hæfileikunum,“ 
bætir hann við.

Óskar segir að lagið sé sett saman 
úr tveimur lögum og ekki samið 
með Magga í huga. Hann hafi kíkt 
til þeirra í upptökur á Gateways 
og heyrt að þarna mætti bæta inn 
píanói. „Honum fannst hann heyra 

Draumur að spila 
með Magga

Vintage Caravan gefur út plötu á föstudag og af því tilefni er blásið til útgáfu-
tónleika. Það er heldur betur gósentíð í þungarokkinu þessi misserin. 

Magnús kom í 
stúdíóið og heilsaði 
upp á hljóm-
sveitina. Heyrði eitt 
lag og vildi bæta 
við píanóhljómum 
við. Mætti daginn 
eftir með Fender 
píanóið og hlóð í. 

n af Lifun

r 
ð 
-
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m 
á
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up
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Vintage Caravan spilaði með Magga Kjartans á Eistnaflugi árið 2015 og tókst með þeim góður vinskapur. 

Nýja plata Vintage 
Caravan kemur út 
á föstudag þar sem 
Maggi Kjartans slær 
í rokkklárinn í loka-
laginu. Óskar Logi 
Ágústsson, söngvari 
segir draum sinn 
hafa ræst með að 
telja í lagið með 
átrúnaðargoðinu.

ÉG HEF ALDREI FARIÐ 
ÚR ROKKINU. ÞETTA 

ER EINS OG AÐ VERA MEÐ 
ÓLÆKNANDI SJÚKDÓM.

píanó sem myndi passa inn í lagið 
og kom daginn eftir og spilaði. Hann 
tók tvö rennsli og bombaði þessu 
svo inn og gerði það frábærlega.“

Magnús bætir við að nafnið á 
hljómsveitinni beri þeir með rentu. 
„Þeir eru allir forfallnir fortíðardýrk-
endur í músík, hlusta mikið á bönd 
eins og Led Zeppelin, Deep Purple 
og fleiri. Þeir eru í miklu uppáhaldi 
hjá mér og ég hlakka mjög til að fá 
plötuna.“  benediktboas@frettabladid.is



LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

4BLS 
BÆKLINGURBBÆKLINGUR
Í FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Í síðustu viku fengum við innsýn 
í hvernig er að liggja dauðvona 
á Landspítala við Hringbraut 

þegar aðstandandi deildi hljóðupp-
töku af linnulausum framkvæmd-
unum sem munu vera rétt að byrja.

Sjálf hef ég unnið á heilbrigðis-
stofnun sem verið var að gera upp 
og hugsa með hryllingi til þess tíma. 
Við gátum ekki haldið uppi sam-
ræðum á læknastofunni og þegar 
heim var komið heyrði ég ekki 
lengur hvað börnin mín voru að 
segja. Ég heyrði reyndar ekki í eigin-
manni mínum heldur en þannig er 
það nú alltaf.

Nú get ég rétt ímyndað mér 
hvernig er að vera í sporum þeirra 
sem eru alvarlega veikir við svona 
aðstæður.

Umhverfi hefur nefnilega áhrif á 
bataferli sjúklinga. Brautryðjandi í 
þeim rannsóknum var umhverfis-
sálfræðingurinn Roger Ulrich sem 
birti niðurstöður í vísindatíma-
ritinu Science árið 1984. Fólki, 
sem horfði út um glugga á skógi 
vaxna náttúru, farnaðist betur 
eftir skurðaðgerð, þurfti minna af 
verkjalyfjum og hafði færri fylgi-
kvilla eftir aðgerð í samanburði við 
sjúklinga sem horfðu á steinsteypu.

Fyrir 1984 fannst mönnum eðli-
legt að á spítölum væri hávaði, þeir 
væru illa lyktandi og fólk hreinlega 
týndist þar. Þá var ekki verið að 
hugsa út í að streita gæti haft nei-
kvæð áhrif af bataferli sjúklinga.

Maður veltir fyrir sér hvort þeir 
sem bera ábyrgð á að endurbyggja 
spítala allra landsmanna í miðju 
umferðaröngþveiti við undirspil 
múrbrjóta, hafi að leiðarljósi hvað 
sé best fyrir þá sem þurfa að sækja 
þjónustu spítalans.

Hefði verið gæfulegra að byggja 
nýjan spítala á grænu svæði höfuð-
borgarinnar og hlífa veikum fyrir 
hávaðanum? Munum við mögu-
lega horfa til baka og spyrja okkur: 
„hvað vorum við að hugsa?“

Hvað vorum  
við að hugsa?
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TENTENERIE FEFE 13.3.–20–20. N. NÓVEÓVEMBEMBERR

GFGF IISASABEBEL L 
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 949494 66.60000 KKKR.R.R

Verðð á má mann ann m.m.v. 2 fulloorðnarðna og o 2 bö2 börn í íbúð meeð 1ð 1 svesvefnherherbergbergi. i
Verðrð fráf 129129.900.900 kr.kr. á má mann ann m.v.m.v. 2 2 fullorðna.

TENNERIERIFEFE 26.26. SESEPTEPTEMBEMBER –R – 3.3. OKOKTÓBTÓBERER

PAPALMLM BBEAEACHCH
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 797979.9.9000 KKKR.R.

VerðVerð á má mann an m.v.v 2 f2 fulloullorðnarðna ogog 2 böb rn í stútúdíóíbúðbúð. 
VerðVerð fráfrá 10510 .9000 kr. á mmaann m.v. 2 fuullorðna.

TENENERIERIFEFE 5–15–12.2 SEPSEPTEMTEMBERBER

THTHE E SUSUITITESES AAT T BEBEVEVERLRLY Y HIHILLLLSS 
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 595959.9.9.9000000 KKKR.R.

VerðVerð á má mannann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna og og 2 bö2 börn írn í stúst díóídíóíbúð. 
VerðVerð fráfrá 79.79.800 800 kkr. á maá mann mnn m.v. 2 fu2 llorlorðna.ðna.

KAKANARÍRÍ 28.28. NÓNÓVEMVEMBERBER –– 12.12. DEDESEMSEMBERBER

APAPARARTATAMEMENTNTOSOS DDOROROTOTEAEA 
VERÐ FRÁ 8686 9.90000 KR.R  

Verð frá 125.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

KANKANARÍARÍ 18.18 –26–26. S. SEPTEPTEMBEMBERER

IFA A BUBUENE AVA ENNTUTURARA 
VEV RÐRÐ FFRÁRÁ 74744 9.9.9000000 KKR.R.R

VerðVerð á má mann a m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnarðna ogog 2 bö2 börn írn í tvítvíbýlibýli meðmeð hálálfu ffu fæði.æði. 
Verðerð fráfrá 88.88.900900 kr. kr. á maá mann mnn m.v. .v. 2 fu2 llorðna.n

KANKANARÍARÍ 1111.–18–18. SSEPTEPTEMBEMBERER

APAPARARTATAMEMENTNTOSOS TTENENEGEGUIUIA A 
VERÐ FF ÁRÁ 5454.7.70000 KKR.R.

Verðrð á má mann ann m.v.m 2 f2 ullollorðnana og g 2 bö2 rn ín íbúb ð með 1 sveffnherberggi. 
VerðVerð frá 64.900 9 kr. á maá mann mnn m.v. 22 fullorðna.

HÁLFT FÆÐI

OLD TRTRAFFAF ORD 5.–8. 8. OKTKTÓBER

MAANN UTD VS. NEEWCWCASASTLTLE UTD
VEERÐ FFRÁR  11119.9.90900 0 0 KRKR...

Verð á mann m.v. 2 f2 ullorðna.

HÁLFT 
FÆÐI

HÁLFT 
FÆÐI

ALIALICANCANTE TE 2.–2.–7.7. SEPSEPTEMTEMBERBER

MEMELILIA A ALALICICANANTETE 
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 9999 9.90000 KKR.R.

VerðVerð á má ann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með morgunverði.

ALALBIR 31. ÁGÚST – 7. SEPE TEMMBERBE

ALALBIBIR R PLPLAYAYA 
VEVERÐRÐ FFRÁ 67.9000 KKR.R

VerðVerð á má manann m.v.m.v. 2 f2 fulloullorðnana og og 1 ba1 barn írn tvítv býliý  með morgunverðierði. . 
Verðerð frárá 84.84.500500 kr. kr á maá mann mn .v. v 2 fu2 fullorllo ðna.

MALMALLORO CAA 2.––9. 9. SSEPTEMEMBERER

HOHOLILIDADAY Y PAPARKRK 
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 54454.99900000 KR.

VerðVerð fráfrá 77.77.900 900 kr.kr. á maá m nn mn m.v. .v. 2 fu2 fullorllorðna.ðna.

BROTTFT ARIR Í JANÚAR–MARS 2019

MAM DONNA, ÍTALÍA
VERÐ FFRÁ 9191.9.9000  KR.

VerðVe  á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 
Verð frá 119.900 kr á mann m.v. 2 fullorðna

BROOTTFTTFARIARIR ÍR JAANÚANÚ R–FEBRÚAR 2019

KIK TZTZBÜBÜHEH L, AAUSUSTUTURRRRÍKKII
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 153.900 KR.

VerðV á mann ann m.v.m.v. 2 f2 fulloorðnarðna og 2 böbörn. rn
VerðVerð fráfrá 159159 900.900 kkr á maá mann mnn m.v. .v. 2 fu2 fullorllorðna.ðna.

BÓKAÐU FERDINA ÞÍNA Á UU.IS 
EÐA HJÁ FERÐARÁÐGJÖFUM Í SÍMA 585 4000 

ÚRVAL FERÐA ALLT ÁRIÐ

 TILBOÐSVERÐ Í SÓL 

 GOLF, VIÐBURÐIR OG SKÍÐI 
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SPÁNNNN 12.12.–19–19. O. OKTÓKTÓBERBER

EL PLANTNTIOIO KKVEVENNNNAFAFERÐ
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 199.900 KR.

VerðVerð á má mann ann m.v.m.v. 4 s4 samanman í íí íbúð.búð.

KÚBA 10.–17. NÓVEMBER

VARADERO GOLF
VERÐ FRÁ 33339.9 909000 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

JÚLÍUS HALLGRÍMSSON
FARARSTJÓRI

ODDNÝ ODDNÝ RÓSA HRÓS ALLDÓRÓ ÓSDÓTTIR OG LR OG LÓLÓ RÓÓLÓ RÓSENKRASENKRANZNZ
FARARSSTJÓRARTJÓRAR

SPÁSPÁNNNN 16.–23. EÐA 16.–27. SEPTEMBER

ELEL PLAANTNTIOIO MMEÐEÐ LLADADDADA
VEVERÐRÐ FFRÁRÁ 18189.9.90909 00 KRKR.

Verðerð á má mann m.v.m.v. 4 s4 samanman í ííbúð.bú

LADDILADD
FARARSFARARSTJÓRITJÓRI

ANFIELELDD 9.–12. NÓVEMEMBERE

LIVEV RPOOL VS. FUFULHLHAMAM
VEERÐ FRÁR  13137.7.90900 0 0 KRKR...

Verð á mann m.v. 2 f2 ullorðna.

GOLF
GOLF

GOLF



* VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN.

ÁVALLT SÓL SKÍN
MEÐ ÚRVAL ÚTSÝN

LENGDU SUMARIÐ
HAUSTSÓL Á TILBOÐSVERÐI

BÓKAÐU Á UU.IS

MEÐ ÍSLENSKRI 

FARARSTJÓRN 

SKOÐUNARFERÐIR  

Í BOÐI

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

BENIDORM
VERÐ FRÁ 74.900 KR.*
ALBIR
VERÐ FRÁ 65.900 KR.*
ALICANTE
VERÐ FRÁ 59.900 KR.*
MALLORCA
VERÐ FRÁ 54.900 KR.*
TENERIFE
VERÐ FRÁ 57.900 KR.*
KANARÍ
VERÐ FRÁ 53.900 KR.*



Kiktu við í Smáralind og gríptu með 
þér frítt eintak!

Verslunarhandbók Glamour og 
Smáralindar er komin út!


