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SKÓLAMÁL Samskiptavandi á hug- og 
félagsvísindasviði Háskólans á Akur-
eyri leiddi til þess að forseti sviðsins 
var færður til í starfi. Sérstakt teymi 
endurskipuleggur nú starf sviðsins.

Af fundargerðum háskólaráðs 
HA sést að vandinn hefur verið til 
umfjöllunar í hátt á annað ár.

Forseti sviðsins, Lars Gunnar 
Lundsten sem kom til starfa frá Finn-
landi 2016, var færður til í starfi og er 
nú forstöðumaður miðstöðvar dokt-
orsnáms og stjórnsýslu rannsókna. 
Mjög skiptar skoðanir hafa verið um 

framtíð og skipulag lagadeildarinnar. 
Til dæmis voru allir starfsmenn og 
háskólaráð að auki andvíg áformum 
Lars um að hætta innritun nýrra nem-
enda í lögfræði tímabundið.

Umgjörð og skipulag lögreglufræða 
hefur verið deiluefni og dæmi eru um 
að starfsfólk hafi hætt vegna þessa og 
aðrir starfsmenn sviðsins hafi tekið 
veikindaleyfi vegna starfstengds 
andlegs álags. Þá er því lýst í bókun  í  
fundargerð háskólaráðs að konur hafi 
neikvæða upplifun af afgreiðslu mála 
innan HA og stjórnendur vanræki að 

afgreiða umkvartanir þeirra. Þess hátt-
ar afgreiðsla sé „allt of algeng þegar 
kemur að framkomu og málsmeðferð 
gagnvart konum innan skólans“.

Leitaði rektor til ráðgjafarfyrir-
tækisins Strategíu sem vann úttekt á 

samskiptamálum sviðsins. Tóku ráð-
gjafar fyrirtækisins viðtöl við flesta 
starfsmenn sviðsins og var skýrsla 
þeirra kynnt í háskólaráði 22. mars.

„Við erum að reyna að takast á 
við þetta innan frá hjá okkur,“  segir 
Eyjólfur Guðmundsson, rektor HA. 
„Svo eru ýmis mál, mörg hver mjög 
gömul, sem hafa aldrei verið útkljáð 
innan sviðsins og ég gerði mér grein 
fyrir því þegar ég fékk skýrslu Strat-
egíu í hendur að það þyrfti að ganga í 
að leysa þau mál.“

Í kjölfar greiningar Strategíu, var 

ákveðið að  ráða tímabundið  for-
stöðumann breytinga og umbóta auk 
þess sem sérfræðingur frá Háskólan-
um í Reykjavík er til stuðnings og ráð-
gjafar. Nýi forstöðumaðurinn starfar 
við hlið stafandi sviðsforseta, Önnu 
Ólafsdóttur prófessors.

Eyjólfur kveðst á þessari 
stundu ekki geta sagt til um kostnað 
við hið nýja stöðugildi og aðkeypta 
ráðgjöf vegna málsins. „En ég held 
að þetta sé fjárfesting sem mun skila 
sér margfalt þegar niðurstaða liggur 
fyrir,“ segir rektor. – aá

Aðgerðir vegna samskiptavanda hjá HA
Forseti hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri var settur í annað starf og utanaðkomandi ráðgjafarfyrirtæki fengið til að greiða 
úr samskiptavanda á sviðinu. Erum að reyna að takast á við þetta innan frá, segir rektor. Margþættar ástæður liggja að baki vandans.

Það var létt yfir Gylfa Þór Sigurðssyni  og liðsfélögum hans á æfingu karlalandsliðsins á Laugardalsvelli í aðdraganda leiksins 
gegn Sviss í Þjóðadeild UEFA í kvöld. Er þetta síðasti heimaleikur Íslands á þessu ári og sá síðasti í bili í Þjóðadeild UEFA. Strák-
arnir okkar fá í dag tækifæri til að hefna fyrir niðurlæginguna í Sviss á dögunum. Sjá nánar á síðu 16 og 17. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fleiri myndir frá æfingu landsliðsins er að finna á 
+Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í 
Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

Eyjólfur  
Guðmundsson, 
rektor Háskólans 
á Akureyri.

HEILBRIGÐISMÁL Stærstur hluti 
umsagna fagfólks um fyrirhugað 
frumvarp um þungunarrof snýr 
að því að frumvarpið skerði rétt 
kvenna frá því sem nú er. 
– jóe / sjá síðu 4

Skerði rétt til 
þungunarrofs

DÓMSMÁL  Fimm dómþolar af 
átta í umfangsmesta fjársvikamáli 
íslenskrar réttarsögu áfrýja til Lands-
réttar og krefjast sýknu.

Höfuðpaurarnir í málinu áfrýja 
ekki. Ríflega tvö hundruð milljónir 
sem sviknar voru af ríkinu hafa ekki 
fundist. – jóe / sjá síðu 6

Telja meint brot 
fyrnd vegna tafa



Veður

Sunnan 3-10 m/s og skúrir, en létt-
skýjað norðan- og austanlands. Suð-
austlægari vindur, þykknar upp og 
fer að rigna um sunnanvert landið 
seint í kvöld. SJÁ SÍÐU 20

Veður Styttist í kvennafrídaginn

01 Smærri 
viðgerðir 

Hraðþjónusta HEKLU.
Hringdu í 590 50 30 eða renndu við.
Hekla.is

SKIPULAGSMÁL Eigendur einbýlis-
húsa við Einimel 22, 24 og 26 hafa 
í heimildarleysi lagt undir sig land 
utan við mörk lóða sinna segir verk-
efnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa 
Reykjavíkurborgar.

Þetta kemur fram í svari sem lagt 
var fram í borgarráði við fyrirspurn 
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins frá í lok maí. Í fyrirspurn-
inni var „óskað er eftir upplýsingum 
um mörk útivistarsvæðisins vestan 
megin við Vesturbæjarsundlaug, 
gagnvart lóðarhöfum fasteigna við 
Einimel“ og hvort gengið hafi verið 
á útivistarsvæði. „Og ef svo er, hvort 
slíkt hafi verið gert með vitund og 
vilja borgaryfirvalda.“

Í svari Björns Inga Edvardssonar 
verkefnisstjóra segir að það sé nokk-
uð ljóst að við Einimel 22-26 hafi 
menn tekið sér land fyrir utan sín 
lóðarmörk.

„Það er klárlega í andstöðu við 
gildandi deiliskipulag og liggja 
engar heimildir fyrir um þessa land-
töku. Erindi hafa verið tekin fyrir 
hjá skipulagsyfirvöldum þar sem 
umræddir lóðarhafar hafa óskað 
eftir stækkun sinna lóða eða að taka 
umrætt landsvæði í fóstur, en þeim 
hefur alltaf verið svarað neikvætt,“ 
segir í svari verkefnisstjórans.

Bessí Jóhannsdóttir, fyrrverandi 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins, kveðst  hafa  flutt á Einimel 26 
fyrir um áratug. Þvert ofan í það 
sem  segir  í svari verkefnisstjórans 
kveður Bessí umræddar viðbætur við 
lóðirnar vera í svokölluðu fóstri hjá 
eigendum viðkomandi húsa.

„Þetta er gömul saga frá því hér 
var bóndabýli. Við höfum annast 
um viðbót við lóðina okkar. Lóðin 

hjá mér lítur út fyrir að vera stærri 
en hún er í raun og veru,“ útskýrir 
Bessí sem telur misskilning vera uppi 
í málinu.

„Við höfum mér vitanlega aldrei 
farið fram á að lóðirnar okkar verði 
stækkaðar. Og við höfum landið í 
fóstri og þurfum því ekkert að óska 
eftir að taka það í fóstur,“ segir Bessí 
og nefnir að það hafi verið þáverandi 

gatnamálastjóri sem byggði Einimel 
26 á níunda áratugnum. „Ég geri nú 
ráð fyrir að hann hafi vitað nokkuð 
hvað hann var að gera,“ segir hún.

Aðspurð neitar Bessí því að 
almenningur geti gengið um landið 
sem hún hafi í fóstri. „Þetta er bara 
smáskiki á enda lóðarinnar. En það 
er nóg rými fyrir aftan Vesturbæjar-
laugina og það er engum meinaður 
aðgangur að því svæði,“ bendir hún á.

Um umrætt opið svæði  í heild 
segir nánar í svarinu að skilgreina 
eigi það sem leiksvæði og bæta 
við stígum. „Gert er ráð fyrir því að 
halda opinni grasflöt/ leikflöt sunn-
an við girðinguna um sundlaugina 
og leiksvæði yrði að vestanverðu 
auk sleðabrekku. Síðan er gróður-
sett á milli til að bæta rýmismyndun 
og skapa hlýleika.“ gar@frettabladid.is

Borgin telur land tekið 
án leyfis á Einimelnum
Land utan við þrjú einbýlishús við Einimel hefur verið tekið af útvistarsvæði 
aftan við Vesturbæjarlaug og innlimað í lóðirnar í heimildarleysi. Þetta kom 
fram á fundi borgarráðs. Húseigandi segir hins vegar misskilning á ferðinni.

Stórir landskikar aftan við lóðirnar sem raunverulega tilheyra einbýlishúsunum 
númer 22, 24 og 26 við Einimel hafa verið innlimaðir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við höfum landið í 

fóstri og þurfum því 

ekkert að óska 

eftir að taka 

það í fóstur.

Bessi Jóhanns-
dóttir, íbúi á 
Einimel 26

MENNING Margt spennandi er á 
seyði í  Norræna húsinu á meðan 
sýningin Barnabókaflóðið stendur 
þar yfir.

„Sjálfur Miðgarðsormurinn leiðir 
börn í skapandi ferðalag úr einu 
rými í annað. Barnabækur byggja 
brýr og ferðalangar búa sér til vega-
bréf sem þeir stimpla í á hverjum 

viðkomustað. Börnin fá að taka 
þátt í að skapa stórborgarpúsl, raða 
landanöfnum á heimskortið, skoða 
kort af raunverulegum og ímynd-
uðum stöðum úr barnabókum og 
hnoðast á risahnetti,“ segir á vef 
Norræna hússins um sýninguna 
sem ætluð er börnum á aldrinum 
sex til tíu ára.  – gar

Stundum gaman að hanga
Hressir krakkar í lausu lofti í Norræna húsinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

 „Það var vel mætt og við munum gera þetta aftur næsta sunnudag,“ segir Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttinda-
félags Íslands. Konur á öllum aldri hittust í gær í húsnæði stéttarfélagsins BSRB til að mála kröfuskilti fyrir kvennafrídaginn 24. október. Bryn-
hildur segir að meðaltekjur kvenna séu 26 prósent lægri en meðaltekjur karla svo baráttunni fyrir jafnrétti er ekki lokið. FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

LÖGREGLUMÁL Landhelgisgæslan 
sendi varðskipið Þór og þyrlu til 
aðstoðar lögreglunni á Vestfjörð-
um til að hafa uppi á seglskútunni 
Inook sem stolið var í fyrrinótt þar 
sem hún lá við bryggju á Ísafirði.

Tóku að minnsta kosti tveir sér-
sveitarmenn ásamt starfsmönnum 
séraðgerðasviðs Landhelgisgæsl-
unnar á móti skútunni sem siglt var 
til hafnar á Rifi á Snæfellsnesi.

Að sögn heimanna á Rifi sem 
rætt var við í gærkvöldi virðist sem 
þjófurinn hafi reynt að fara huldu 
höfði  því slökkt var á ljósum og 
staðsetningarbúnaði skútunnar sem 
skráð er í Frakklandi.

Lögreglumenn sigldu til móts við 
Inook í björgunarbáti. Skipstjórinn 
var síðan færður til yfirheyrslu að 
því er sagði í tilkynningu frá lög-
reglunni á Vestfjörðum sem ekki 
veitti frekari upplýsingar.  – jt, gar

Stolinni skútu 
veitt eftirför
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VERTU Í SAMBANDI MEÐ SNJALLARI AYGO

NÝR AYGO

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
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Nýr AYGO státar af nýju útliti og enn glæsilegra innanrými með beinni 
tengingu við snjallsímann þinn svo að þú njótir ferðarinnar enn betur.

2 ára þjónustupakki fylgir Aygo

Verð frá: 1.930.000 kr.

2 ÁRA ÞJÓNUSTA



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

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16
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TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.790.000 KR. – LISTAVERÐ FRÁ: 2.390.000 KR.
TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN OG GLÆSILEGAN FIAT 500 MEÐ 5 ÁRA ÁBYRGÐÁRA5ÁBYRGÐ

FIAT 500 - FRÁBÆRT TILBOÐSVERÐ!

ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á ÞESSU 
EINSTAKA VERÐI
1.790.000 KR.

fiat.is

HEILBRIGÐISMÁL Fagfólk í heil-
brigðis geiranum gerir talsverðar 
athugasemdir við fyrirhugað frum-
varp um þungunarrof. Stærstur 
hluti umsagna fagfólks um frum-
varpsdrögin snýr að því að fyrir-
hugað frumvarp skerði rétt kvenna 
frá því sem nú gildir.

Frumvarpsdrögin voru kynnt í 
Samráðsgátt ríkisstjórnarinnar í 
september en frestur til umsagna 
rann út fyrir viku. Umsagnirnar 
voru ekki birtar í gáttinni en Frétta-
blaðið fékk aðgang að þeim í krafti 
upplýsingalaga. Drögin byggja á 
vinnu starfshóps um efnið sem 
skilaði af sér í nóvember 2016. Sá 
munur er þó á að í niðurstöðum 
hópsins var lagt til að þungunarrof 
yrði heimilt fram til 22. viku með-
göngu ef engar læknisfræðilegar 
ástæður mæltu gegn því. Í drögun-
um er hins vegar gert ráð fyrir því 
að þungunarrof verði heimilt fram 
á 18. viku en eftir það eingöngu ef 
lífi þungaðrar konu er stefnt í hættu 
eða ef fóstur telst ekki „lífvænlegt“ 
til frambúðar.

Sett er út á þetta fyrirkomulag 
í fjölda umsagna. Alvarlegir fæð-
ingargallar greinist yfirleitt ekki 
fyrr en eftir tuttugu vikna sónar. 
Breytingin feli í sér að ákvörðunar-
réttur þungaðs einstaklings skerðist 
þar sem gerð er krafa um að fóstur 
sé ólífvænlegt. Í fæstum tilvikum 
sjáist strax hvort fóstur sé lífvæn-
legt þó merki um alvarlega fötlun 
sjáist. Einstaklingar og fjölskyldur 
séu misvel í stakk búin til að eiga 
barn með alvarlega fötlun og frum-
varpsdrögin loki fyrir það að fólk 
sem telur sig ekki ráða við það 

geti tekið ákvörðun um slíkt. Þetta 
kemur meðal annars fram í umsögn 
Ljósmæðrafélags Íslands og kveður 
við svipaðan tón hjá Félagi íslenskra 
fæðingar- og kvensjúkdómalækna 
(FÍFK), Landspítalans (LSH) og í 
umsögnum lækna sem ýmist starfa 
við kvensjúkdóma-, barna- eða fæð-
ingarlækningar. Umræddir aðilar 
leggja til að tímaramminn fyrir 
þungunarrof verði lengdur fram til 
22. viku meðgöngu.

Þá var í nokkrum umsögnum, þar 

á meðal frá umboðsmanni barna, 
sett út á það að lögin tryggðu ekki 
sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga 
undir sextán ára til þungunarrofs. Í 
lögunum er ekkert um slík tilvik og 
myndu því ákvæði laga um réttindi 
sjúklinga gilda um slík tilvik.

„Ef frumvarpið verður samþykkt 
í núverandi mynd má því færa rök 
fyrir því að verið sé að þrengja enn 
að sjálfsákvörðunarrétti barna að 
þessu leyti og kveða á um að for-
sjáraðilar fái ávallt vitneskju um 

fyrirhugað þungunarrof, óháð 
aðstæðum hverju sinni,“ segir í 
umsögn umboðsmanns.

Í fyrirhuguðum lögum er kveðið á 
um að þungunarrof skuli vera gjald-
frjálst „sjúkratryggðum konum“. Í 
einni umsögn var vakin á því athygli 
að hingað til lands kæmu ósjúkra-
tryggðir einstaklingar, þar á meðal 
hælisleitendur, sem settir væru í 
bága stöðu af þessum sökum. Þá 
var í nokkrum umsögnum, þar á 
meðal umsögn LSH, vikið að því að 
frumvarpið gerði aðeins ráð fyrir 
þunguðum konum en ekki öðrum 
einstaklingum, til að mynda trans-
mönnum. joli@frettabladid.is

Fyrirhugað frumvarp skerði 
rétt kvenna til þungunarrofs
Stefnt er að því að frumvarp til nýrra laga um þungunarrof verði lagt fram á yfirstandandi þingi. Drög að 
frumvarpinu voru kynnt í Samráðsgátt ríkisstjórnarinnar. Stærstur hluti umsagnanna sem barst laut að því 
að verið væri að þrengja heimild til þungunarrofs frá því sem nú gildir og verið sé að skerða rétt kvenna. 

Þungunarrof verður ekki heimilt  samkvæmt frumvarpinu eftir 18. viku meö-
göngu nema fóstrið teljist ólífvænlegt.  NORDIC PHOTOS/GETTY

946
fóstrum var eytt að meðaltali 

árin 2007-16.

6,7
fóstrum var eytt að meðaltali 

á ári eftir 20. viku meðgöngu.

35,6
meðaltal læknisfræðilegs 

þungunarrofs á tímabilinu

DÓMSMÁL Dómsmálaráðuneytið 
hyggst freista þess að nýju að fram-
selja meintan höfuðpaur í Euro-
market-málinu svokallaða til Póllands 
að kröfu þarlendra yfirvalda.

Landsréttur sneri á dögunum við 
fyrri úrskurði héraðsdóms um framsal 
og féllst ekki á framsalið á þeirri for-
sendu að maðurinn hefði verið í far-
banni vegna rannsóknar annars máls 
hér á landi er ákvörðun um framsal 
var tekin í ráðuneytinu. Samkvæmt 
framsalslögum má  ekki framselja 

mann sem er í tryggingaráðstöfun, 
það er gæsluvarðhaldi eða farbanni, 
vegna rannsóknar annars máls en 
þess sem framsalsbeiðni byggir á.

Pólsk yfirvöld óskuðu eftir framsali 
mannsins í desember 2017 er hann 
var í gæsluvarðhaldi hér vegna rann-
sóknar á skipulagðri brotastarfsemi, 
fíkniefnainnflutningi, peningaþvætti, 
fjársvikum, brotum á vopnalögum, 
lyfjalögum og fíkniefnaframleiðslu.

Auk mannsins voru fjórir aðrir 
pólskir menn í gæsluvarðhaldi.

Maðurinn var leystur úr gæsluvarð-
haldi í júní en gert að sæta farbanni. 
Hann var aftur úrskurðaður í farbann 
í júlí og þá á grundvelli ákvörðunar 
um framsal. Af þeirri ástæðu mun 
ráðuneytið nú freista þess að taka 
aftur ákvörðun um framsal.

Steinbergur Finnbogason, verjandi 
mannsins,  segir málið nú fara aftur í 
sama ferli. Það verði sent til ríkissak-
sóknara til rannsóknar og síðan geri 
ráðuneytið sína athugun á mannúðar-
sjónarmiðum og öðrum skilyrðum 

framsals. Heimili ráðuneytið framsal 
hafi maðurinn rétt til að skjóta mál-
inu til héraðsdóms sem tekur það til 
meðferðar og úrskurðar.  Sá úrskurður 
sé svo kæranlegur til Landsréttar.

Rannsókn á meintum afbrotum 
mannsins og annarra eigenda Euro-
market er ólokið.

„Málið er á lokametrunum hjá 
okkur,“ segir Karl Steinar Valsson, 
yfirmaður miðlægu deildarinnar hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
– aá

Ráðuneytið gerir aðra tilraun til að framselja manninn til Póllands

Þrjár Euromarket verslanir eru í 
rekstri hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

TÆKNI Enska tónlistarkonan Amy 
Winehouse, sem lést árið 2011 úr 
áfengiseitrun, fer í tónleikaferðalag 
seint á næsta ári. Heilmynd af söng-
konunni mun stíga á svið og flytja 
hennar þekktustu lög, til að mynda 
Rehab, Valerie og Back to Black. Frá 
þessu greindi faðir hennar, Mitch 
Winehouse, á Twitter.

„Fjölskylda okkar gleðst mjög 
yfir því að vera komin í samstarf 
við Base Hologram og munum við 
saman fagna ferli og ævi Amy. Allar 
tekjur af tónleikaferðalaginu munu 
renna í Amy Winehouse Found-
ation svo hægt sé að hjálpa ungu 
fólki í hennar nafni,“ sagði Mitch 

Winehouse en góð-
gerðarsjóðurinn sem 

um ræðir styður 
ungt fólk sem á 
við fíknivanda að 
stríða.

B a s e  H o l o -
gram sagði svo í 
tilkynningu að 
með heilmynd-

inni af Wine-
house myndi 
h l j ó m s v e i t 

s p i l a .  Þ á 
myndu gesta-

s ö n g v a r a r 
einnig taka þátt 
í tónleikaferða-
laginu. – þea

Faðirinn gleðst 
yfir heilmynd af 
Amy Winehouse
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DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP  |  58 12345

GÓÐGERÐARPIZZAN 2018

AÐEINS Á MATSEÐLI 15.–19. OKTÓBER

„Í ár leikum við okkur með spennandi 
nýjungar í bland við klassískar

áleggstegundir Domino’s. Léttþurrkaðir 
tómatar, döðlur og balsamik-gljáinn ljá 

Góðgerðarpizzunni ferskan, léttan
og eilítið súrsætan bragðblæ. Njótið.“

Hrefna Sætran

ÖLL SALAN RENNUR ÓSKIPT TIL BATASKÓLA ÍSLANDS
Í Bataskólanum er boðið upp á batatengd námskeið fyrir fólk með geðrænar 
áskoranir og er sérstök áhersla lögð á ungt fólk á aldrinum 18–28 ára. Skólinn 
er samstarfsverkefni Geðhjálpar og Reykjavíkurborgar og er námið nemendum 
að kostnaðarlausu. Nánar á bataskoli.is.

LÉTTÞURRKAÐIR TÓMATAR, RJÓMAOSTUR, PEPPERONI, SPÍNAT, DÖÐLUR OG BALSAMIK-GLJÁI

Lítil: 1.950 kr. Mið: 3.230 kr. Stór: 3.760 kr. Pönnu: 3.760 kr.



Original Formula

styður við og styrkir
• eðlilega starfsemi hjarta-
 og æðakerfisins
• ónæmiskerfið 
100% lífrænn, lyktarlaus
og fer vel í maga

fylgdu
hjartanu

DÓMSMÁL Fimm dómþolar af átta 
í umfangsmesta fjársvikamáli 
íslenskrar réttarsögu hafa áfrýjað 
dómnum og krefjast sýknu þar sem 
meint brot þeirra hafi verið fyrnd. 
Þetta kemur fram í greinargerðum 
verjenda þeirra fyrir Landsrétti. 
Aðalmeðferð fer fram á föstudag.

Hinn áfrýjaði dómur var kveðinn 
upp í Héraðsdómi Reykjaness í apríl 
í fyrra. Fólkið var þá sakfellt fyrir 
hátt í 300 milljóna fjársvik og pen-
ingaþvætti, sem átti sér stað árin 
2009-2010, en þyngd refsinga var á 
bilinu þriggja mánaða til fjögurra 
ára fangelsi. Allar voru þær bundnar 
skilorði til þriggja ára sökum þess 
hve langan tíma meðferð málsins 
tók hjá lögreglu og ákæruvaldi. Hið 
stolna fé hefur aldrei fundist.

Halldór Jörgen Gunnarsson, 
fyrrverandi starfsmaður Ríkis-
skattstjóra (RSK), hlaut þyngstan 
dóm fyrir brot í opinberu starfi og 
peningaþvætti. Tók hann á móti 
skráningum tveggja félaga á virðis-
aukaskattskrá og samþykkti til-
hæfulausar virðisaukaskattskýrslur 
þeirra. Afleiðingin var sú að félögin 
fengu alls 278 milljónir endur-
greiddar frá ríkinu.

Næstþyngstan dóm hlaut Stein-
grímur Þór Ólafsson, þrjátíu mán-
aða fangelsi, fyrir peningaþvætti 
en hann skipulagði hvernig staðið 
yrði að úttekt hins illa fengna fjár af 
reikningum félaganna tveggja. Hvor-
ugur þeirra áfrýjaði dómi sínum. Hið 
sama gildir um 42 ára karlmann sem 
játaði brot sín í héraði. Þá voru hin 
sakfelldu ekki dæmd til að endur-
greiða hinn ólögmæta ávinning þar 
sem Steingrímur sagði fyrir dómi að 

hann hefði afhent óþekktum manni 
þá.

Aðrir sem sakfelldir voru áfrýja 
hins vegar dómnum og gera kröfu 
um sýknu af kröfum ákæruvaldsins. 
Sú krafa er í flestum tilfellum byggð 
á þeim grunni að meint brot þeirra 
hafi verið fyrnd þegar dómur var 
kveðinn upp í héraði.

Dæmd brot í héraðsdómi stóðu 
yfir frá september 2009 til sumars-
ins 2010. Rannsókn lögreglu hófst á 
haustmánuðum þess árs. Í upphafi 
árs 2011 hægðist mjög á rannsókn-
inni og lýsir einn verjandi því að hún 
hafi „verið í skötulíki“ frá þeim tíma 

og þar til ákæra var gefin út í mars 
2016. Í millitíðinni, í júní 2014, voru 
rannsóknargögn send ákæruvaldi.

Ástæðan fyrir skilorðsbindingu 
dóma í héraði var þessi dráttur en 
ekki var vikið að sjónarmiðum um 
fyrningu brota þó verjendur hafi 
komið inn á þau í málflutningi 
sínum. Í almennum hegningarlögum 
segir að fyrningarfrestur brota rofni 
þegar rannsókn sakamáls hefst. Þó 
segir að rannsókn rjúfi ekki frestinn 
ef hín stöðvast um óákveðinn tíma. 
Það hafi tvímælalaust gerst í þessu 
máli og því rétt að sýkna ákærðu. 
joli@frettabladid.is

Telja meint brot í hundraða 
milljóna fjársvikamáli fyrnd 
Dómþolar í umfangsmesta fjársvikamáli sögunnar telja að rannsókn á brotum þeirra hafi stöðvast um 
ótilgreindan tíma og því hafi rannsóknin ekki rofið fyrningu. Höfuðpaurar málsins áfrýja ekki. Ríflega 200 
milljóna ávinningur brotanna hefur aldrei fundist. Aðalmeðferð í áfrýjuðu máli í Landsrétti á föstudaginn.

Frá upphafi aðalmeðferðar málsins í Héraðsdómi Reykjaness. Allir dómar í 
málinu voru skilorðsbundnir vegna þess hve lengi það dróst. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Áfrýjaðir dómar
B, 44 ára karl, var sakfelldur fyrir 
peningaþvætti með því að hafa 
tekið við 17 milljónum króna í 
plastpoka á veitingastað í Kópa-
vogi. Árin 2009 til 2010 námu op-
inberar og rekjanlegar greiðslur 
hans tæpum 14 milljónum en 
útgjöld 39 milljónum. Hlaut sex 
mánaða skilorðsbundinn dóm.

Guðrún Halla Sigurðardóttir, 
43 ára, var sakfelld fyrir að hafa 
þegið allt að 3,5 milljóna þóknun 
fyrir að hafa tekið út af reikn-
ingum félaganna 133 milljónir í 
reiðufé í 83 úttektum í mismun-
andi útibúum. Hlaut 18 mánaða 
skilorðsbundinn dóm.

U, 40 ára karl, hlaut fjögurra mán-
aða skilorðsbundið fangelsi fyrir 
að hafa þegið 250 þúsund króna 
þóknun fyrir að taka tæpar fjór-
tán milljónir af hinu illa fengna fé 
af reikningum félagsins Ólafsson-
heildverslun. Talið peningaþvætti 
af gáleysi.

S, 50 ára kona, var sakfelld í hér-
aði fyrir peningaþvætti af gáleysi 
með því að hafa tekið tæpar tutt-
ugu milljónir af hinu illa fengna fé 
af bankareikningi félagsins. Sagði 
fyrir dómi að hún hefði ekki vitað 
að um illa fengið fé væri að ræða.

Z, 44 ára karl, hlaut þriggja 
mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir stórfelld fíkniefnabrot.

STJÓRNMÁL  „Það er óásættanlegt 
að rekstrargrundvelli fyrirtækja á 
Vestfjörðum, sem og annars staðar 
á Íslandi, sé kippt undan þeim eins 
og staðan er nú í íslensku fiskeldi,“ 
segir bæjarstjórn Bolungarvíkur í 
nýrri bókun.

Bæjarstjórnin, sem vitaskuld er að 
vísa til tveggja úrskurða um ógild-
ingu leyfa fyrir laxeldi fyrir vestan, 
segir að  Vestfirðingar þekki það 
„alltof vel að framfaramál í fjórð-

ungnum séu stöðvuð af óljósum, 
tæknilegum ástæðum,“ eins og segir 
í bókuninni.

„Það er ólíðandi að íbúar í Vestur-
byggð og Tálknafirði séu skildir 
eftir í mikilli óvissu og nauðsynlegt 
að þetta fólk fái afdráttarlausan 
stuðning stjórnvalda. Nú er málið 
komið á þann stað að aðgerða er 
þörf,“ segir bæjarstjórnin. Fiskeldi 
sé umhverfisvænt og geti orðið einn 
af hornsteinum íslensks atvinnulífs.

„Ekki hefur verið farið fram á 
annað en að uppbyggingin verði í 
sátt við náttúru og að uppfylltum 
skilyrðum,“ segir bæjarstjórnin 
sem skorar á stjórnvöld að beita 
sér fyrir því að skapa umgjörð 
um fiskeldi á Íslandi sem „gerir 
því kleift að vaxa til framtíðar 
án sífelldra áfalla, vandamála og 
uppákoma eins og samfélagið 
hefur orðið vitni að undanfarna 
daga og vikur.“ – gar

Bæjarstjórn Bolungarvíkur segir óvissu í fiskeldi vera ólíðandi

Bolvíkingar segja fiskeldi vera um-
hverfisvæna atvinnugrein. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

DÓMSMÁL Tveir menn, Baldur Kol-
beinsson og Trausti Rafn Hendriks-
son, eru ákærðir vegna alvarlegrar 
líkamsárásar á Litla-Hrauni 23. janúar 
síðastliðinn. Málið verður þingfest í 
Héraðsdómi Suðurlands 25. október 
næstkomandi. 

Brotaþolinn er ungur hælisleitandi, 
Houssin Bsraoi, sem kom hingað til 
lands haustið 2016. Hann sat inni 
fyrir ítrekaðar flóttatilraunir en hann 
freistað þess að smygla sér um borð í 
eitt af flutningaskipum Eimskips og 
komast þannig til Kanada.

Heimildir Fréttablaðsins herma að 
ákært sé fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. 
almennra hegningarlaga en ákvæðið 
tekur til líkamsárása sem hafa í för 
með sér stórfellt líkams- eða heilsu-
tjón eða teljast sérstaklega hættulegar 
vegna þeirrar aðferðar sem beitt er. 
Brot gegn ákvæðinu geta varðað allt 
að 16 ára fangelsi.

Árásin á Houssin var gerð í íþrótta-
sal fangelsisins og er sögð bæði skipu-
lögð og hrottafengin. Houssin var 

fluttur á spítala í kjölfarið, nokkuð 
marinn og með brotnar tennur.

Skömmu eftir árásina var Houssin 
vísað úr landi og gafst lögreglu ekki 
tóm til að taka af honum skýrslu 
vegna málsins. Lögreglufulltrúi sem 
fór með rannsókn árásarinnar fékk 
upplýsingar í fjölmiðlum um að hann 
væri farinn af landinu.

Ekki liggur fyrir hvort Houssin 
kemur aftur til landsins til að gefa 

skýrslu fyrir dómi en meðal sönn-
unargagna eru  myndir úr eftirlits-
myndavélum.

Ákæran gegn mönnunum hefur 
ekki verið birt opinberlega og því 
ekki enn komið fram hvort hlutur 
beggja ákærðu í brotinu telst jafn-
mikill.

Baldur Kolbeinsson og Trausti 
Rafn Hendriksson eiga báðir nokk-
urn sakaferil að baki. Þá hefur Baldur 
ítrekað gerst sekur um ofbeldi gagn-
vart samföngum sínum.

Hann hlaut 18 mánaða fangelsis-
dóm árið 2014 fyrir tvær líkamsárásir 
framdar með nokkurra mánaða milli-
bili á útivistarsvæðinu á Litla-Hrauni.

Í fyrra tilvikinu veittist hann að 
samfanga sínum og makaði saur í 
andlit hans og munn og sló hann svo 
bæði í höfuð og líkama. Auk þeirra 
tveggja líkamsárása sem hann var 
dæmdur fyrir 2014 mun hann hafa 
bitið vörina af samfanga sínum í 
slagsmálum á Litla-Hrauni síðastliðið 
sumar.  – aá

Tveir ákærðir vegna árásar á Houssin

Hrottafengin árás var gerð á ungan 
hælisleitanda í íþróttasalnum á Litla-
Hrauni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vestfirðingar þekkja 

það alltof vel að 

framfaramál í fjórðungnum 

séu stöðvuð af óljósum, 

tæknilegum ástæðum.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur

ÍTALÍA Sú framkvæmd ítalskra stjórn-
valda að meina transkonu að breyta 
nafni sínu áður en kynleiðréttingar-
ferli lauk fól í sér brot gegn friðhelgi 
einkalífs hennar. Þetta er niðurstaða 
Mannréttindadómstóls Evrópu.

Konan hóf leiðréttingarferlið í 
maí 2001. Hún var þá skráð maður 
og bar karlmannsnafn. Samkvæmt 
lögum á Ítalíu gat hún ekki breytt 
nafni sínu fyrr en hún hafði fengið 
það ástimplað af stjórnvöldum að 
ferlinu væri lokið. Það var því ekki 
gert fyrr en í október 2003 en í milli-
tíðinni hafði hún sótt um að breyta 
nafni sínu. Dómarar töldu einróma 
að það væri brot á 8. grein Mannrétt-
indasáttmála Evrópu um verndun 
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. – jóe

Ítalía braut á 
rétti transkonu

LÖGREGLUMÁL  Landsréttur hefur 
staðfest úrskurð héraðsdóms um 
framlengingu gæsluvarðhalds um 
fjórar vikur yfir manni sem grunaður 
er um alvarlega líkamsárás á dyra-
vörð 26. ágúst. Maðurinn hefur verið 
í haldi frá því að hann var handtek-
inn skömmu eftir árásina.

Í úrskurðinum er árásinni lýst sem 
ofsafenginni. Fjórir menn hafi ráðist 
með offorsi á dyravörðinn og sá sem 
er í haldi sagður hafa kýlt ítrekað og 
sparkað í höfuð dyravarðarins sem 
er nú lamaður fyrir neðan höku. Enn 
er tveggja manna leitað vegna gruns 
um aðild að árásinni. – aá

Enn í haldi eftir 
árás á dyravörð

Árásin var á Shooters í Austurstræti.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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MARGVERÐLAUNAÐUR

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

PEUGEOT 3008

Bandalag íslenskra bílablaðamanna valdi Peugeot 3008 sem Bíl ársins 2018 á Íslandi úr hópi 30 bíla. Þetta er mikil viðurkenning á gæðum Peugeot sem hafa heillað 
heimsbyggðina, hann hefur unnið til 38 alþjóðlegra verðlauna. PureTech bensínvél bílsins hlaut þann heiður að vera valin Vél ársins fjórða árið í röð!  

KOMDU OG KEYRÐU TÍMAMÓTABÍLINN PEUGEOT 3008!

GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX!

38 ALÞJÓÐLEG 
VERÐLAUN

VERÐ FRÁ 3.940.000 KR.

Peugeotisland.is

Groupe
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TYRKLAND Sádi-Arabar frábiðja sér 
efnahagslegar og stjórnmálalegar 
hótanir vegna máls horfna blaða-
mannsins Jamals Khashoggi.

Fréttastofa BBC vitnar til sádi-
arabíska ríkismiðilsins SPA sem 
hefur eftir háttsettum en ónefnd-
um embættismanni að stjórnvöld 
þar muni mæta hverri refsiaðgerð 
með annarri harðari.

Blaðamaðurinn Khashoggi 
er sagður hafa sést síðast  á lífi 
er hann gekk inn í ræðismanns-
skrifstofu Sádi-Arabíu í Istanbúl 
þriðjudaginn 2. október síðast-
liðinn. Khashoggi, sem var í sjálf-
skipaðri útlegð að heiman, var 
gagnrýninn á stjórnvöld í heima-
landi sínu.

Fjölmiðlar í bæði Tyrklandi 
og Bandaríkjunum hafa sagst 
hafa heimildir fyrir því að tyrk-
nesk stjórnvöld hafi upptökur 
sem sanni að Khashoggi hafi 
verið ráðinn bani í ræðismanns-
skrifstofunni. Lík hans hafi verið 
bútað niður og þannig komið 
undan. Khashoggi sjálfur hafi sent 

upptökur af því sem fram fór í far-
síma með snjallúri sem hann bar.

Donald Trump, forseti Banda-
ríkjanna, hefur sagt að Sádi-
Aröbum verði  refsað ef í ljós 
komi, þrátt fyrir eindregna neit-
un þeirra, að þeir beri ábyrgð á 
dauða  Khashoggis. Trump hefur 
þó ekki gefið upp í hverju refsi-
aðgerðirnar gætu falist.

Bæði Bretland og Bandaríkin er 
sögð vera að íhuga að sniðganga 
stóra alþjóðlega ráðstefnu í Sádi-
Arabíu síðar í þessum mánuði 
vegna hvarfs Khashoggis.

Í gær sögðu utanríkisráðherrar 

Bretlands, Frakklands og Þýska-
lands í sameiginlegri yfirlýsingu 
að þeir vildu fá trúverðuga rann-
sókn til að tryggja að þeir sem 
bæru ábyrgð á hvarfi Khashoggis 

yrðu látnir svara fyrir það.
„Við hvetjum til sameigin-

legs átaks Tyrkja og Sádi-Araba í 
þessu efni og ætlumst til þess að 
stjórnvöld í Sádi-Arabíu gefi heil-

steypt og sundurliðað svar,“ segir 
í yfirlýsingu utanríkisráðherranna 
þriggja, þeirra Jeremys Hunt, Jean-
Yves Le Drian og Heiko Maas. 
gar@frettabladid.is

Sádar skeyta engu um hótanir Trumps
Utanríkisráðherrar Þýskalands, Frakklands og Bretlands kölluðu í yfirlýsingu í gær eftir sameiginlegri rannsókn Tyrkja og Sádi-Araba  
á hvarfi blaðamannsins Jamals Khashoggi. Ríkisfjölmiðill í Sádi-Arabíu segir að sérhverri refsiaðgerð verði mætt með annarri harðari.

Starfsmenn við ræðismannsskrifstofu Sádi-Arabíu í Istanbúl þar sem síðast sást til Jamals Khashoggi. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Við hvetjum til 

sameiginlegs átaks 

Tyrkja og Sádi-Araba í þessu 

efni og ætlumst til þess að 

stjórnvöld í Sádi-Arabíu gefi 

heilsteypt og sundurliðað svar.

Utanríkisráðherrar Bretlands,  
Frakklands og Þýskalands

FANGELSISMÁL Mirjam van Twuyver 
bíður enn eftir niðurstöðu dóms-
málaráðuneytisins í kærumáli hennar 
gegn Fangelsismálastofnun sem kall-
aði hana aftur til afplánunar í kjölfar 
þess að hún vann mál hjá kærunefnd 
útlendingamála. Útlendingastofnun 
hafði birt Mirjam úrskurð um brott-
vísun af landi auk 20 ára endur-
komubanns til Íslands. Mirjam, sem 
komin var á ökklaband, mætti að 
nýju til afplánunar á Sogni 6. septem-
ber síðastliðinn og bíður niðurstöðu 
ráðuneytisins þar en kæra var send til 
ráðuneytisins í ágúst.

Lögmaður Mirjam, Sveinn Guð-
mundsson, hefur einnig farið fram 
á endurupptöku á máli hennar hjá 
kærunefnd útlendingamála en eins 
og Fréttablaðið hefur áður greint frá, 
telur lögmaðurinn að upplýsinga- 
og leiðbeiningarskylda gagnvart 

Mirjam  hafi ekki verið uppfyllt, enda 
hafi henni ekki verið ljóst þegar hún 
kærði ákvörðunina um brottvísun, 
hvaða áhrif það gæti haft fyrir hana 
ef honum yrði snúið við. Hún hafi 
fyrst og fremst viljað fá úrskurði um 
hið langa endurkomubann hnekkt, 
enda á hún íslenskan eiginmann og 
íslenska tengdafjölskyldu. Mirjam 
var fyrir nokkrum árum dæmd til 
þyngstu refsingar sem burðardýr 
hefur fengið hér á landi. Hún fékk 
11 ára dóm í héraði en Hæstiréttur 
mildaði dóminn 8 ár. – aá

Lokuð inni og bíður eftir 
niðurstöðu ráðuneytisins

Mirjam van  
Twuyver.
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Bergþórsdóttir
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Það er dapur-

legt þegar fólk 

sem gegnir 

nauðsyn-

legum störf-

um í þjóð-

félaginu getur 

ekki, öryggis 

síns vegna, 

sýnt sig í 

mynd og 

talað undir 

nafni.

 

Sameiginleg 

reynsla okkar 

af missi á 

meðgöngu 

færði okkur 

saman.

Til er nokkuð sem heitir almenn kurteisi 
og hana ber að hafa í heiðri. Stundum 
brenglast viðmiðin eins og gerist á 
netinu þar sem fólk segir iðulega ýmis-
legt við aðra sem það myndi ekki hafa 

hugmyndaflug til að láta flakka stæði það frammi 
fyrir viðkomandi. Við skulum samt ekki vera svo 
einfaldar sálir að ímynda okkur að í hinu dag-
lega lífi þar sem fólk hittist augliti til auglitis fari 
samskipti ætíð kurteislega fram. Þar verður fólk 
sem er einungis að sinna daglegri vinnu sinni oft 
fyrir aðkasti og jafnvel hótunum þeirra sem leyfa 
reiðinni að hertaka hugann.

Um síðustu helgi var viðtal í Fréttablaðinu við 
nokkra einstaklinga sem verða fyrir miklu aðkasti 
í starfi. Hér er um að ræða stöðumælaverði, sem nú 
gegna því flatneskjulega heiti stöðuverðir – heiti 
sem ekki þykir ástæða til að nota hér. Stöðumæla-
verðirnir lýstu því hvernig þeir hafa í störfum 
sínum orðið að þola að hrækt sé á þá, hrópað að 
þeim fúkyrðum, þeim ógnað og jafnvel hótað lífláti. 
Óneitanlega minna þessar lýsingar nokkuð á það 
sem lögreglumenn urðu að þola á upplausnar-
tímum í hruninu, þegar mótmæli fóru gjörsamlega 
úr böndum. Ekki hefur verið haft fyrir því að biðja 
lögregluna afsökunar á þeim skrílslátum.

Í áðurnefndu viðtali komu stöðumælaverðirnir 
ekki fram undir nafni og á myndum voru and-
lit þeirra ekki sýnd. Yfirmaður þeirra óskaði eftir 
þessu og var þar með öryggi starfsmanna sinna 
í huga. Það er dapurlegt þegar fólk sem gegnir 
nauðsynlegum störfum í þjóðfélaginu getur ekki, 
öryggis síns vegna, sýnt sig í mynd og talað undir 
nafni. Því stafar ógn af samborgurum sínum, alls 
ekki mörgum, en samt nægilegum fjölda til að það 
hafi ástæðu til að hafa áhyggjur. Einn viðmælenda 
blaðsins segist þjást af kvíða í kjölfar hótana og 
áreitni og hefur leitað til sálfræðings. Allir ættu að 
geta sett sig í spor einstaklings sem þarf að mæta í 
vinnu og hafa áhyggjur af því hvernig viðmóti hann 
muni mæta þann dag, hvort einhver muni hella sér 
yfir hann og jafnvel hóta honum.

Skapgerð fólks er vissulega mismunandi og það á 
sömuleiðis misauðvelt með að sýna sjálfstjórn. Auð-
vitað er best að sem flestir kunni sig, sem þýðir ekki 
að þeir megi ekki fyllast réttlátri reiði og láta í sér 
heyra. Það er allt annað en að taka æðiskast. Hins 
vegar er ekki öllum gefið að taka lífinu með ró og 
þeir sem eiga einna erfiðast með það eru einstakl-
ingar sem láta sér á sama standa um líðan annarra 
og setja eigin þarfir ætíð í forgrunn. Þeir hafa ein-
stakt lag á að leiða hjá sér viðteknar kurteisisvenjur, 
taka sín reglulegu frekjuköst og telja sig hafa fullan 
rétt á því. Þeim er nákvæmlega sama þótt þeir hafi 
sært aðra með framkomu sinni.

Vilji menn lifa í þokkalegri sátt í samfélagi við 
aðra verða þeir að geta sett sig í spor annarra. Fram-
koma eins og stöðumælaverðirnir lýstu í Frétta-
blaðinu er dapurlegt vitni um að of margir eru alls 
ófærir um það.

Hrækt og hótað

Alþjóðlegur dagur tileinkaður missi á með-
göngu og barnsmissi er í dag, 15. október.

Gleym mér ei styrktarfélag hefur staðið 
fyrir minningarstund á hverju ári síðastliðin sjö ár. 
Þetta árið höldum við minningarstundir í Guð-
ríðarkirkju og Glerárkirkju kl. 20. Að venju verður 
hægt að tendra ljós fyrir litlu börnin okkar og eiga 
fallegar stundir.

Gleym mér ei styrktarfélag var stofnað haustið 
2013 af undirritaðri, Þórunni Pálsdóttur og Hrafn-
hildi Hafsteinsdóttur. Sameiginleg reynsla okkar af 
missi á meðgöngu færði okkur saman.

Missir á meðgöngu er oft einangrandi fyrir for-
eldra og nánustu aðstandendur – þessi sorg er oft 
erfið þeim sem ekki tengdust barninu á sama hátt 
og foreldrarnir, en langar til að veita foreldrum til-
finningalegan stuðning.

Það er til orð yfir börn sem missa foreldra, maka 
sem missa maka, en það er ekkert orð sem lýsir 
þeim sársauka að missa barn. Lin-Manuel Miranda 
notar orðið „ómögulegt“ (The unimaginable) þegar 
hann skrifar lag um sorg foreldra eftir barnsmissi í 
söngleik sínum.

Það er ómögulegt að setja sig í spor foreldra sem 
lifa börnin sín.

Gefa okkur tækifæri
Gleym mér ei hefur síðan haustið 2017 gefið for-
eldrum sem missa börn á meðgöngu eða skömmu 
eftir fæðingu minningarkassa. Þótt skrefin heim, 
tómhent af fæðingardeildunum, verði óendanlega 
þungbær hafa minningarkassarnir verið dýrmætir 
fyrir foreldra og systkini.

Foreldrar syrgja barnið sitt út lífið og eins mikið 
og við í Gleym mér ei vildum óska að það væri ekki 
þörf fyrir okkar félag, erum við afar þakklát fyrir 
þann stuðning sem við höfum hvert af öðru.

Stuðningshóparnir okkar og minningarstundir 
gefa okkur tækifæri til að minnast barnanna okkar 
og njóta samvista við aðra foreldra með þessa 
þungbæru reynslu.

Hið ómögulega

Anna Lísa 
Björnsdóttir
Formaður  
Gleym mér ei

Höfundarréttur
Sú fullyrðing að stráin fyrir 
framan frægasta bragga 
landsins séu höfundarréttar-
varin hefur enn ekki verið 
hrakin. Eflaust klóra margir 
sér í kollinum yfir því hvað í 
því felst. Vitleysan í kringum 
endurnýjun mannvirkisins 
virðist engan enda ætla að taka 
og sífellt koma nýir og undar-
legir reikningar fram. Miðað 
við klaufaganginn hingað til 
virðist það vera óhjákvæmilegt 
að dýrasta gras landsins sái sér 
á nýjum stöðum og að höfund-
ar þess taki upp á því að sækja 
rétt sinn vegna þess. Bragginn 
virðist vera skólabókardæmi 
um lögmál Murphys; ef eitt-
hvað getur farið úrskeiðis, þá 
mun það fara úrskeiðis.

Uppskerubrestur
Úr því sem komið er væri 
réttast að borgin myndi grípa 
til aðgerða til að lágmarka 
tjón sitt. Sem kunnugt er kom 
vart dropi úr lofti í Danmörku 
þetta sumarið og uppskera 
með allra versta móti. Ein-
hverjir bændur þurftu að grípa 
til þess ráðs að flytja inn hey 
til að eiga forða fyrir dýr sín. 
Verður því að þykja nokkuð 
hart að stráin hafi verið flutt 
þaðan hingað til lands. Mögu-
lega er einhver bóndi þar ytra 
sem vill kaupa stráin aftur 
dýrum dómum og búa til úr 
þeim rándýra nautasteik.
 joli@frettabladid.is
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RVinsælasti bíllinn á Íslandi hefur  
nú fengið skarpara útlit, meiri íburð, 
lengri drægni, meira afl, aukið 
akstursöryggi og margt fleira.  

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is ·  Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum     *Miðað við fulla hleðslu og fullan tank við bestu aðstæður.

Mitsubishi Outlander PHEV er rafdrifinn & svo miklu meira. Fullkominn samleikur raf- og bensínorkunnar 

skilar þér sönnu akstursfrelsi og háþróaðar tæknilausnir færa þér allt að 600 km heildardrægni* með 

lágmarkseyðslu allt niður í 2.0 l/100 km (NEDC). Virkjaðu það besta úr báðum heimum.

Verð frá 4.690.000 KR.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG Í veröldinni er enginn skortur á 
fáránlegum skoðunum. Eins og 
breski háðfuglinn Sacha Baron 

Cohen hefur afhjúpað í stórbrotinni 
þáttagerð í Bandaríkjunum undanfarið 
er til fólk sem er með svo stórundar-
legar skoðanir að maður skilur ekki 
hvernig því getur mögulega verið 
alvara. Það hlýtur að vera að grínast.

En það er ekki að grínast. Til eru 
stjórnmálamenn sem telja skyn-
samlegt að börn á leikskólaaldri beri 
byssur. Í þætti Cohens færa nokkrir 
bandarískir þingmenn rök fyrir þessari 
skoðun sinni. Lobbíisti fyrir réttindum 
byssueigenda heldur því fram að 
þriggja ára börn séu betri en fullorðnir 
í að meðhöndla byssu, því börn myndu 
ekki hika við að skjóta strax geðtruflað 
fólk sem hótaði því með skotvopni. 
Fullorðnir hika stundum vegna sið-
ferðislegra álitaefna, sem er slæmt.

Annar reyndist ginnkeyptur fyrir 
þeirri súrrealísku kenningu Cohens að 
íslamskir hryðjuverkamenn væru allir 
hræddir við homma. Því væri besta 
vörnin við þeim, kæmist maður í tæri 
við þá, að girða niðrum sig buxurnar og 
ota að þeim rassinum.

Þetta er allt til á YouTube.

Jörðin er flöt
Nýlega var haldin í Bretlandi fyrsta 
ráðstefna fólks sem er haldið þeirri 
sannfæringu að jörðin sé flöt. Sú sýn, að 
jörðin sé hnöttur, er af þessu fólki talin 
vera fullkomið og augljóst bull — það 
hljóti hver maður að sjá — og í grunn-
inn samsæri. Allar myndavélalinsur eru 
hannaðar þannig af NASA að jörðin 
birtist sem hnöttur á ljósmyndum. Í 
nýlegri blaðagrein um ráðstefnuna, 
skrifaðri af manneskju sem telur 
jörðina hnött — og er því augljóslega 
ekki hlutlaus — er stemmningunni 
lýst. Þarna var alls konar fólk. Heil-
brigðisstarfsmenn, kennarar, ungt fólk 
og ellilífeyrisþegar. Margir höfðu á orði 
hversu gott það væri að koma loksins 
saman og hittast. Í daglegu lífi þyrfti 
flatjarðarfólk nefnilega að fara dult 
með skoðanir sínar. Það væri hlegið að 
því og það niðurlægt. Núna gæti það 
verið það sjálft. Sumir voru klæddir í 
boli með áletruninni Flat Power. Það 
var sem sagt hugur í fólki. Mikill og 
góður andi ríkti á ráðstefnunni.

Konur skemma vinnustaði
Magn fáránlegra skoðana á sér engin 
mörk. Einungis ímyndunaraflið setur 
manni skorður. Leiti maður að þeirri 

allra fáránlegustu skoðun sem maður 
getur ímyndað sér á netinu, mun 
maður finna hana. Og um hana eru 
til samtök. Það er nánast pottþétt. Og 
minnst 10 þúsund fylgjendur á Twitter. 
Það er hægt að verja ævinni gapandi 
með hökuna niður á bringu stanslaust 
út af furðulegum skoðunum.

Hvað á að gera í þessu? Er ástæða til 
að hafa áhyggjur af þessu eða er þetta 
bara hluti af því að vera til og svífa 
um í geimnum með sjö milljörðum 
annarra misgáfulegra jarðarbúa? Ég 
hallast að því. Þetta er órjúfanlegur 
hluti mannlífsins. Stundum finnst 
manni jú ástæða til að hafa áhyggjur, 
sérstaklega þegar um áhrifafólk er að 
ræða. Í áhrifastöðum er magn furðu-
legra skoðana síst minna. Leiðtogi 
hins frjálsa heims, svokallaður, fer 
fremstur í flokki þessi misserin og 
hreinlega spúir yfir heimsbyggðina á 
degi hverjum kexrugluðum viðhorfum 
sínum. Hann og margir aðrir koll-
egar hans í stjórnmálastétt trúa því til 
dæmis ekki að magn gróðurhúsaloft-
tegunda í andrúmsloftinu sé vá. Þeir 
telja að það þurfti ekki að hafa neinar 

sérstakar áhyggjur af hlýnun jarðar. 
Bara svo dæmi sé tekið. Og Trump telur 
líka að það sé í lagi að grípa í klofið á 
konum, bara sí svona og fyrirvaralaust 
sé maður í stuði. Og hér á Íslandi er 
semsagt til a.m.k. einn karl sem telur 
að konur eyðileggi vinnustaði. Hann 
heitir Kristinn og var næstum því að 
eyðileggja vinnustað.

Rökræðan við rasistann
Ég er ekki bjartsýnn á það, að hægt 
sé að berja niður skoðanir eða þagga 
þær niður. Margir telja til dæmis að 
það eigi ekki að gefa alls konar viður-
styggilegum sjónarmiðum rasista byr 
undir báða vængi með því að ræða 
þau. Betra sé að ræða þau ekki. Ég 
finn sterkt þessa tilhneigingu í eigin 
brjósti. Ég hef ríka þörf til að líta svo 
á að best sé að segja einfaldlega við 
rasista að hann eigi að hoppa upp í 
afturendann á sér.

En á móti kemur að einhver besta 
rökræða sem ég hef séð í sjónvarpi 
var rökræða milli innflytjanda og 
rasista í breskum fréttaskýringaþætti. 
Hún var hreinasta konfekt. Innflytj-
andinn tók rasistann svo rosalega í 
bakaríið, með staðreyndum og tölum, 
að rasistinn var eins og reytt hæna á 
eftir. Síðan þá hallast ég svolítið að 
þessu: Í veröld fáránlegra skoðana er 
aðeins ein leið fær. Hún er sú að hafa 
trú á lýðræði, opinni umræðu, upp-
lýsingum, staðreyndum og rökum. 
Semsagt: Látum Kristin standa fyrir 
máli sínu.

Furðulegar skoðanir

Stundum finnst manni jú ástæða 

til að hafa áhyggjur, sérstaklega 

þegar um áhrifafólk er að ræða. 

Í áhrifastöðum er magn furðu-

legra skoðana síst minna. Leið-

togi hins frjálsa heims, svokall-

aður, fer fremstur í flokki þessi 

misserin og hreinlega spúir yfir 

heimsbyggðina á degi hverjum 

kexrugluðum viðhorfum sínum.
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með áleggjunum frá Stjörnugrís

Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir 
eingöngu úr íslensku grísakjöti

Þú finnur áleggin frá Stjörnugrís í öllum betri matvöruverslunum um land allt.

Ein

www.svinvirkar.is

Fjárlög ársins 2019 endur-
spegla þær áherslur sem 
lagðar eru í stjórnarsáttmála 

ríkisstjórnarinnar um eflingu heil-
brigðiskerfisins og uppbyggingu 
innviða. Samkvæmt fjárlagafrum-
varpi ársins 2019 hækka framlög 
til heilbrigðismála umtalsvert en 
hækkunin nemur samtals 12,6 
milljörðum króna, að frátöldum 
launa- og verðlagshækkunum. 
Innviðir allra helstu þátta heil-
brigðiskerfisins verða styrktir 
verulega.

Lækkun greiðsluþátttöku sjúkl-
inga er forgangsmál í mínum huga 
og unnið er að því að lækka hana. 
Við innleiðingu nýs greiðsluþátt-
tökukerfis heilbrigðisþjónustu 
árið 2016 var bætt 1,5 milljarði 
króna inn í kerfið á ársgrundvelli til 
að lækka kostnað sjúklinga. Sam-
kvæmt fjárlagafrumvarpinu fyrir 

árið 2019 verður bætt við tæpum 
400 milljónum króna til viðbótar 
í þessu skyni. Auk þess bætast við 
500 milljónir króna vegna nýs 
rammasamnings um tannlækn-
ingar aldraðra og öryrkja. Lækkun 
greiðsluþátttöku sjúklinga stuðlar 
að auknum jöfnuði og tryggir að 
enginn sé tilneyddur til þess að 
neita sér um nauðsynlega heil-
brigðisþjónustu.

Ég hef einnig lagt áherslu á efl-
ingu geðheilbrigðisþjónustunnar 
og fjárlögin endurspegla það. Geð-
heilbrigðisþjónusta á landsvísu 
innan heilsugæslunnar verður 
efld sérstaklega, með 650 millj-
óna króna framlagi til að fjölga 
geðheilsuteymum og fjölga stöðu-
gildum sálfræðinga sem starfa á 
heilsugæslum. Þessi styrking geð-
heilbrigðisþjónustunnar innan 
heilsugæslunnar er nauðsynleg og 
tímabær.

Uppbygging Landspítalans við 
Hringbraut er stærsta og flóknasta 
byggingaframkvæmd næstu ára. 
Gert er ráð fyrir auknum fram-
lögum til þeirra framkvæmda 
sem nema tæpum 4,5 milljörðum 
króna. Framkvæmdir við nýjan 
meðferðarkjarna sjúkrahússins 
hefjast nú í haust en skóflustunga 

verður tekin að meðferðarkjarn-
anum næstkomandi laugardag, 
13. október. Fullnaðarhönnun 
rannsóknahúss hefst á næsta ári. 
Þá verður nýtt sjúkrahótel tekið í 
notkun en árlegur rekstrarkostn-
aður þess er áætlaður rúmar 400 
m.kr.

Mönnun á Landspítala verður 
einnig styrkt, m.a. viðvera sérfræði-
lækna sem mun bæta þjónustu við 
sjúklinga. Til þessa verkefnis renna 
250 milljónir króna. Enn fremur 
verður veitt 200 milljóna króna 
viðbótarframlag til að efla göngu-
deildarþjónustu sjúkrahússins.

Samkvæmt fjárlögum ársins 2019 
verða mörg önnur mikilvæg verk-
efni styrkt. Sem dæmi má nefna að 
200 milljónir króna verða veittar til 

sjúkraflutninga, 100 milljónir til að 
efla heimahjúkrun og 100 milljónir 
til fjölgunar dagdvalarrýma. Auk 
þess má nefna 50 milljónir króna 
sem renna til þess að koma á fót 
neyslurými fyrir langt leidda fíkla, 
framlög til framkvæmdaáætlunar 
um uppbyggingu hjúkrunarrýma 
verða aukin um 440 milljónir 
króna og framlög til innleiðingar 
nýrra S-merktra lyfja verða aukin 

um 200 milljónir króna samkvæmt 
fjárlagafrumvarpi næsta árs.

Aukin fjárframlög til ofan-
greindra verkefna eru til þess fallin 
að styrkja innviði heilbrigðiskerfis-
ins. Sú styrking er nauðsynleg svo 
íslenska heilbrigðiskerfið standist 
samanburð við það sem best gerist 
í heiminum og allir landsmenn fái 
notið góðrar þjónustu, óháð efna-
hag og búsetu.

Nauðsynleg styrking innviða
Svandís  
Svavarsdóttir 
heilbrigðis-
ráðherra

Lækkun greiðsluþátttöku 

sjúklinga stuðlar að auknum 

jöfnuði og tryggir að enginn 

sé tilneyddur til þess að neita 

sér um nauðsynlega heil-

brigðisþjónustu.

Pawel Bartoszek, fyrrverandi 
þingmaður Viðreisnar en 
núverandi borgarfulltrúi 

sama flokks, hefur gefið mér tilefni 
til þess rifja upp aðdragandann að 
breytingum á lagaákvæðum um 
uppreist æru og hvernig flokkur 
hans Viðreisn stuðlaði að þeim 
vinnubrögðum við lagabreyt-
inguna sem Pawel nú gagnrýnir. 
Pawel gerði þessa lagabreytingu 
að umtalsefni í grein í þessu blaði 
síðastliðinn föstudag. Þar gerir 
hann mér upp skoðanir sem ekki 
eiga við rök að styðjast og segir 
ekki rétt frá afstöðu minni til þess 
að leggja fram hálfkarað frumvarp 
um afnám uppreistar æru haustið 
2017.

Björt framtíð sleit fyrirvara-
laust ríkisstjórnarsamstarfi við 

Sjálfstæðisflokkinn í skjóli nætur 
þann 14. september 2017. Þar með 
var jafn snarlega bundinn endi á 
framgöngu þeirra mála sem ráð-
herrar ríkisstjórnarinnar hugðust 
leggja fram á haustþingi sem þá var 
nýhafið. Þar á meðal var breyting 
á lögum er varðar uppreist æru og 
óflekkað mannorð.

Um leið og mér barst fyrsta 
umsóknin um uppreist æru eftir að 
ég tók við sem dómsmálaráðherra 
tók ég ákvörðun vorið 2017, áður 
en gagnlegar umræður hófust um 
mál frá fyrri tíð, um að stöðva sjálf-
krafa afgreiðslu slíkra umsókna í 
dómsmálaráðuneytinu og hefja 
allsherjarendurskoðun laga hvað 
varðaði veitingu á uppreist æru. Þá 
um sumarið boðaði ég breytingu á 
lögum þar að lútandi. Breytingin 
myndi fela í sér að horfið yrði frá 
þeirri framkvæmd að veita upp-
reist æru en um leið að tryggt yrði 
að dæmdir menn öðlist aftur með 
einhverjum hætti borgaraleg rétt-
indi sem þeir missa við þá flekkun 
mannorðs sem í refsidómi felst. 
Ég lagði ávallt áherslu á að þessar 
breytingar yrðu unnar samhliða.

Við stjórnarslitin ákváðu for-

menn allra flokka, þ.m.t. Við-
reisnar, að leggja fram í samein-
ingu breytingu á lögum sem kvað 
aðeins á um afnám uppreistar æru 
og fengu í þeim tilgangi afnot af 
þeirri frumvarpsvinnu sem þegar 
hafði farið fram í dómsmálaráðu-
neytinu. Ákveðið var að láta það 
bíða nýrrar ríkisstjórnar að tryggja 
með lögum að dæmdir menn sem 
höfðu afplánað refsingu sína gætu 
sótt aftur borgaraleg réttindi sín. 
Þetta var miður – eins og ég lýsti í 
ræðu minni á Alþingi við afgreiðslu 
málsins þann 26. september 2017: 
„Ég játa það að mér hefði þótt meiri 
bragur að því og æskilegra ef það 
hefði náð fram að ganga, þ.e. ekki 
bara þetta frumvarp sem hér er 
til umfjöllunar heldur einnig þær 
lagabreytingar sem ég hef reifað 
að þurfi nauðsynlega að fara í ef 
þetta frumvarp nær fram að ganga. 
Þetta segi ég í ljósi þeirrar niður-
stöðu sem ég komst að í sumar um 
heppilegustu leiðina að fara við 
endurskoðun á þessu fyrirkomu-
lagi öllu.“

Það kemur fáum á óvart að 
borgar fulltrúinn kýs að gleyma 
með öllu þætti Viðreisnar í 

stjórnar slitunum sem settu málið 
í uppnám og komu í veg fyrir að 
ég gæti lagt það fram eins og ég 
gerði ráð fyrir um sumarið. Það 
vill nefnilega svo til að ég hafði ein-
mitt gert það sem hann kallar eftir 
í grein sinni – talað um „nauðsyn 
þess að fara sér hægt og ígrunda 
vel“ og „standa vörð um klassíska 
íhaldssemi í þessum málum“.

En miðnæturhlaup Bjartrar 
framtíðar frá ríkisstjórnarborðinu 
ásamt innanmeinum Viðreisnar 

í kjölfarið varð til þess að boðað 
var til kosninga. Lagafrumvarp 
flokksformannanna fékk flýtimeð-
ferð í þinginu nánast án umræðu. 
Líkt og ég lýsti væntingum um við 
afgreiðslu frumvarpsins 26. sept-
ember 2017 hefur vinna við málið 
haldið áfram í dómsmálaráðuneyt-
inu. „Ég vil að það komi fram hér 
að ég hef óskað eftir því í dóms-
málaráðuneytinu að sú vinna sem 
þegar er hafin við endurskoðun á 
allri þeirri löggjöf sem kveður á 
um óflekkað mannorð haldi áfram 
og ekkert gefið eftir í þeim efnum 
þannig að fyrir nýju þingi liggi 
vonandi einhver vinna sem hægt 
er að byggja á í framhaldinu.“

Í grein sinni kallar Pawel eftir 
lagafrumvarpi því sem nauðsynlegt 
er að til að tryggja dæmdum mönn-
um aftur réttindi sín eins og kjör-
gengi. Það er ánægjulegt að segja frá 
því að Pawel var bænheyrður áður 
en grein hans birtist því að frum-
varp mitt um þetta var lagt fram á 
Alþingi í síðustu viku eftir að hafa 
verið til kynningar og umsagnar á 
opnum samráðsvef stjórnarráðsins 
í sumar. Engin umsögn barst um 
málið frá Pawel.

Síðbúin íhaldssemi
Sigríður Á.  
Andersen
dómsmála-
ráðherra

Það kemur fáum á óvart 

að borgarfulltrúinn kýs að 

gleyma með öllu þætti Við-

reisnar í stjórnarslitunum 

sem settu málið í uppnám og 

komu í veg fyrir að ég gæti 

lagt það fram eins og ég gerði 

ráð fyrir um sumarið. 
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LFD 90AL70x33x100 cm 

10.990

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

20.890

CLA-403
Fjölnota trappa með palli
stigi/pallur 4x3 þrep 

18.590

Tröppur og stigar

LLA-112 
Álstigi 12 þrep 3,38 m 

8.190
10 þrep 6.890

GOTT ÚRVAL AF  
TRÖPPUM FYRIR  

IÐNAÐARMANNINN
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LLA-214
PRO álstigi/trappa  
2x14 þrep (6.4m)  

23.990
    2x11 (5.3m) 16.990 San-SM-LLA212

fyrir framkvæmdafólk

TVÖFALDUR STIGI
Tia-LCS380AL1 (6.1m) 

37.290

SAN-SM-CLE206 
Fjölnota pallur/trappa 

19.990  
  pallur fylgir

LLA-211 - BAR
PRO álstigi/trappa  
2x11 þrep 
3,11-5,34 m 

18.690

A031-206  6 þrep 

24.990
7 þrepa 27.490,-
9 þrepa 36.900,-
11 þrepa 43.490,-

A015-105
Áltrappa 5 þrep 

18.890
6 þrepa 21.790,-
7 þrepa 22.990,-

San-SM-RLB02  
stubbastækkari

3.990

Áltrappa 4 þrep 5.440
             5 þrep 7.290
             6 þrep 7.690

Áltrappa 3 þrep - verð frá 

4.490

AOB3-203  
Vinnupallur

27.490
LFD260AL 8 þrep 2,32m

13.990
   7 þrepa 2,11m 12.840,-

LLLA-

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

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

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is Gott verð fyrir alla, alltaf !



Nýjast

Fram - Akureyri 26-25 
Fram: Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 7,  Aron 
Gauti Óskarsson 4,  Bjarki Lárusson 4, Valdi-
mar Sigurðsson 3, Þorgrímur Smári Ólafs-
son 3, Andri Þór Helgason 2, Svavar Kári 
Grétarsson 2, Viktor Gísli Hallgrímsson 1. 
Akureyri: Ihor Kopyshynskyi 6, Gunn-
ar Valdimar Johnsen 5, Brynjar Hólm 
Grétarsson 4, Friðrik Svavarsson 3, Hafþór 
Vignisson 3, Patrekur Stefánsson 2, Valþór 
Atli Garðarson 1, Arnþór Gylfi Finnsson 1. 

Stjarnan - KA 31-21 
Stjarnan: Egill Magnússon 11, Leó Snær 
Pétursson 5, Hjálmtýr Alfreðsson 4, Aron 
Dagur Pálsson 3, Ari Magnús Þorgeirsson 3, 
Starri Friðriksson 2, Garðar Sigurjónsson 2, 
Birgir Steinn Jónsson 1. 
KA: Tarik Kasumovic 8, Andri Snær 
Stefánsson 3, Allan Norðberg 3,  Sigþór Árni 
Heimisson 2, Jón Heiðar Sigurðsson 1, Áki 
Egilsnes 1, Einar Birgir Stefánsson 1, Dagur 
Gautason 1, Sigþór Gunnar Jónsson 1. 

Grótta - Haukar 22-31 
Grótta: Ágúst Emil Grétarsson 5, Sveinn 
Jose Riviera 4, Árni Benedikt Árnason 3, 
Gellir Michaelsson 3, Alexander Jón Másson 
2, Jóhann Reynir Gunnlaugsson 1, Hannes 
Grimm 1, Bjartur Guðmundsson 1, Gunnar 
Hrafn Pálsson 1. 
Haukar: Heimir Óli Heimisson 7, Orri Freyr 
Þorkelsson 7, Daníel Ingason 5, Atli Már 
Báruson 4, Adam H. Baumruk 3, Halldór Ingi 
Jónasson 3, Brynjólfur S. Brynjólfsson 2..

Olís-deild karla

Selfoss - Ribnica 32-26 
Mörk Selfoss: Alexander Már Egan 8, Einar 
Sverrisson 6, Elvar Örn Jónsson 5, Hergeir 
Grímsson 4, Atli Ævar Ingólfsson 4, Haukur 
Þrastarson 3, Árni Steinn Steinþórsson 2. 
 
Selfoss fer áfram á 59-56 sigri samanlagt og 
er komið í 3. umferð EHF-bikarsins. 

Pays d’Aix - ÍBV 36-25 
Mörk ÍBV: Theodór Sigurbjörnsson 9, 
Kristján Örn Kristjánsson 6, Sigurbergur 
Sveinsson 3,  Dagur Arnarson 3,  Fannar 
Þór Friðgeirsson 1, Friðrik Hólm Jónsson 1, 
Elliði Snær Viðarsson 1, Kári Kristján Krist-
jánsson 1. 
 
Pays d’Aix fer áfram á 59-49 sigri samanlagt. 

SL Benfica - FH 37-32 
Mörk FH: Ásbjörn Friðriksson 10, Bjarni 
Ófeigur Valdimarsson 6, Einar Rafn EIðsson 
4, Ágúst Birgisson 4, Jóhann Birgir Ing-
varsson 4, Birgir Már Birgisson 2, Arnar Freyr 
Ársælsson 1, Jóhann Kaldal Jóhannsson 1. 

FH - SL Benfica 31-34 
Mörk FH: Bjarni Ófeigur Valdimarsson 8, 
Jóhann Birgir Ingvarsson 6, Ásbjörn Frið-
riksson 3, Einar Rafn Eiðsson 3, Arnar Freyr 
Ársælsson 2, Birgir Már Birgisson 2, Hlynur 
Jóhannsson 2, Jóhann Kaldal Jóhannsson 2, 
Ágúst Birgisson 1, Birkir Fannar Bragason 1,  
Jakob Martin Ásgeirsson 1 . 
 
Benfica vinnur sigur, 71-63 samanlagt.

EHF-bikar karla

HANDBOLTI Selfoss tryggði sér sæti í 
3. umferð EHF-bikars karla í hand-
bolta með 32-26 sigri á Riko Ribn-
ica, toppliðinu í Slóveníu, á laugar-
daginn. Selfoss tapaði fyrri leiknum 
ytra, 30-27, en vann einvígið 59-56.
Á sama tíma féllu FH og ÍBV úr leik í 
sömu keppni og er Evrópuævintýri 
þeirra því lokið þetta árið. 

Hafnfirðingar mættu portúgalska 
liðinu Benfica ytra tvisvar um helg-
ina. FH-ingar seldu heimaleikjarétt-
inn til Benfica og fóru báðir leikirnir 
fram í Portúgal.

FH lék vel í sóknarleiknum í 
báðum leikjunum gegn Benfica um 
helgina en öflugur sóknarleikur 
Portúgalana reyndist hausverkur 
sem FH tókst ekki að leysa.

ÍBV tók eins marka forskot til 
Frakklands þar sem þeir mættu liði

Pays d’Aix undir stjórn frönsku 
goðsagnarinnar Jerome Fernan-
dez. Eyjamönnum tókst að halda í 
við Frakkana framan af en öflugur 
sprettur franska félagsins undir 
lok fyrri hálfleiks og í upphafi þess 
seinni gerði út um vonir ÍBV. 

Selfoss verður því eina íslenska 
liðið þegar dregið verður í næstu 
umferð Að sögn Patreks Jóhannes-
sonar, þjálfara Selfoss, var lykillinn 
að sigri þeirra öflug framliggjandi 
vörn sem kom gestunum í opna 
skjöldu.

„Það er svolítið síðan við í þjálfara-
teyminu ákváðum að spila 3-3 vörn 
á þá hérna heima. Það sló þá aðeins 
út af laginu og það kom mér á óvart 
að þeir skyldu ekki spila með auka-
mann í sókninni,“ sagði Patrekur í 
samtali við Fréttablaðið eftir leikinn 
í Hleðsluhöllinni á laugardaginn.

Selfyssingar leiddu allan leikinn en 
Slóvenarnir héngu í skottinu á þeim 

lengi vel. Riko Ribnica minnkaði 
muninn í fjögur mörk, 22-18, þegar 
stundarfjórðungur var til leiksloka. 
Þá tók Patrekur leikhlé og eftir það 
skoraði Selfoss tvö mörk í röð og 
komst aftur í lykilstöðu.

Liðsheildin var sterk hjá Selfossi 
í leiknum í fyrradag. Markaskorið 
dreifðist vel, vinnslan í vörninni var 
til fyrirmyndar og markverðirnir, 

Pawel Kiepulski og Sölvi Ólafsson, 
voru góðir. Kiepulski varði vel í fyrri 
hálfleik en náði sér ekki á strik í byrjun 
þess seinni. Þá kom Sölvi inn á og varði 
sjö af þeim 17 skotum sem hann fékk á 
sig (41%) það sem eftir lifði leiks.

„Við vorum hættulegir í öllum 
stöðum,“ sagði Patrekur. „Það áttu 
allir góðan leik og enginn sem var 
út úr kortinu.“

Í næstu umferð EHF-bikarsins 
eru stórlið eins og Kiel, Magdeburg, 
Aalborg og Füchse Berlin í pott-
inum.

„Ég var búinn að segja við vin 
minn Viktor Szilágyi [íþróttastjóra 
Kiel] að við myndum dragast á 
móti Kiel. Við vorum búnir að tala 
um það fyrir þó nokkru. Það yrði 
skemmtilegt,“ sagði Patrekur og 
glotti. Þeir Szilágyi þekkjast vel, 
spiluðu saman hjá TUSEM Essen 
og Patrekur þjálfaði Szilágyi svo í 
austurríska landsliðinu.
ingvithor@frettabladid.is

Selfoss getur mætt stórliðum 
handboltans í næstu umferð
Selfoss var eina íslenska liðið sem komst á næsta stig EHF-bikarsins um helgina með sex marka sigri á slóv-
enska félaginu Riko Ribnica á heimavelli sínum. Andstæðingar FH og ÍBV reyndust númeri of stórir. Pat-
rekur segist hafa það á tilfinningunni að þýska stórveldið Kiel verði næsti andstæðingur Selfyssinga.

Patrekur vonast til að mæta Kiel í næstu umferð. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Stjörnur Sviss fengu að kynnast Laugardalsvelli

 Eina æfing svissneska landsliðsins á Íslandi fór fram á Laugardalsvelli í gær fyrir leikinn gegn Íslandi í Þjóðadeild UEFA í kvöld. Verður þetta í átt-
unda skiptið sem Ísland og Sviss mætast og í fjórða sinn á Íslandi og er tölfræðin Íslandi ekki í hag. Ísland hefur náð einu jafntefli gegn Sviss, á haust-
dögum 2013, en Sviss hefur unnið hina sex leikina og það sannfærandi. Markatalan er 19-5 Sviss í vil fyrir leik kvöldsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Sigríður Lára Garðars-
dóttir og stöllur í LSK leika til úrslita 
í norska bikarnum eftir sigur á Röa 
í vítaspyrnukeppni í undanúr-
slitunum um helgina. Mæta þær 
Sandviken í úrslitaleiknum eftir 
sigur Sandviken gegn Klepp í víta-
spyrnukeppni í gær.

Svava Rós Guðmundsdóttir var 
í byrjunarliði Röa og skoraði eitt 
mark í leiknum fyrir Röa sem komst 
3-0 yfir en glutraði niður forskotinu. 
Þurfti því að grípa til vítaspyrnu-
keppni. Svava steig sjálf á punktinn 
en skot hennar fór í slána. – kpt

Sigríður og LSK 
í úrslitaleikinn

Ég var búinn að 

segja við íþrótta-

stjóra Kiel að við myndum 

dragast á móti þeim í næstu 

umferð.

Patrekur Jóhannesson
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Allra meina bót!
Málfríður Hrund Einarsdóttir, formaður Hugarafls, segir að sér lítist mjög illa á þróun geðheilbrigðismála á Íslandi. MYNDIR/ERNIR

Stefnum í öfuga átt í 
geðheilbrigðismálum
Hugarafl ætlar að kynna starf sitt af krafti á næstunni til að fræða fólk um 
geðheilbrigðismál og bæta aðgengi að þjónustu sinni. Formaður félagsins 
segist hræðast núverandi þróun í geðheilbrigðismálum. ➛2



Málfríður Hrund Einars-
dóttir, formaður félagsins 
Hugarafls, sem hjálpar 

fólki að ná bata vegna andlegrar 
vanlíðanar og geðraskana, segir að 
geðheilbrigðisþjónusta hér á landi 
sé að þróast í ranga átt um þessar 
mundir. Félagið ætlar að kynna 
starf sitt af krafti á vinnustöðum 
og í skólum á næstu vikum til að 
reyna að opna umræðuna um 
andlega vanlíðan, bæta aðgengi að 
geðheilbrigðisþjónustu og ná til 
þeirra sem líður illa.

Öflug og fjölbreytt dagskrá
„Hugarafl er notendastýrð endur-
hæfing, sem þýðir að notendur 
koma mikið að daglegu starfi og 
við lítum á reynslu fagfólks og 
notenda sem jafn mikilvægan 
hlut,“ segir Málfríður. „Notendur 
halda utan um vinnuhópa og svo 
starfa líka hjá okkur sérfræðingar, 
eins og iðjuþjálfar, sálfræðingur og 
sérfræðingur í ofbeldismálum.

Hugarafl býður bæði upp á 
lokaða og opna hópa, en við erum 
opið úrræði, sem þýðir að þú getur 
komið til okkar utan af götu,“ 
segir Málfríður. „Fólk þarf ekki að 
vera með greiningu eða einhverja 
pappíra, heldur bara að langa að fá 
aðstoð til að líða betur.

Við bjóðum upp á mikið af 
spennandi hópum sem fólk getur 
komið og tekið þátt í og stunda-
skráin okkar er alltaf jafn öflug. 
Við vinnum í sex vikna lotum 
með viku hléi á milli og það getur 
hver sem er komið með hugmynd 
að hóp sem þeim finnst vanta og 
þá jafnvel aðstoðað við að koma 
honum upp. Það er mikið lýðræði 
hér,“ segir Málfríður. „Við höfum 
líka mjög öfluga hópa sem fag-
fólkið heldur utan um og erum í 
nánu samstarfi við Drekaslóð, sem 
er félag fólks sem er að vinna úr 
afleiðingum ofbeldis.

Við erum líka með ofboðslega 
öflugt starf fyrir ungt fólk, sem 
kallast Unghugar. Það er talað 
mikið um hvað það er mikil þörf 
á geðheilbrigðisþjónustu fyrir 
ungt fólk en það gleymist oft í 
umræðunni að það eru til svona 
úrræði,“ segir Málfríður. „Evrópu-
sambandið hefur styrkt okkur í 
gegnum Evrópu unga fólksins og 
við höfum sinnt verkefnum sem 
það styrkir til að gefa ungu fólki 
tækifæri til að vinna í sjálfu sér, fá 
alls kyns fræðslu og skapa sér mjög 
fjölbreytt tækifæri.“

Skipulagsbreytingar í haust
„Í haust urðu þær breytingar að 
Geðheilsa-Eftirfylgd, eða GET-
teymið svokallaða, sem var teymi 
fagfólks sem sinnti samfélags-

Hugarafl ætlar að kynna starf sitt af krafti á næstu vikum til að reyna að opna umræðuna um andlega vanlíðan og auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

geðþjónustu og hefur unnið við 
hliðina á Hugarafli í 15 ár, var lagt 
niður með öllu. Þar tapaðist mikil 
og dýrmæt reynsla,“ segir Málfríð-
ur. „Það hefur verið mikið samstarf 
á milli þessa fagfólks og Hugar-
afls, sem samanstendur fyrst og 
fremst af notendum. Við unnum á 
jafningjagrundvelli og þau vísuðu 
fólki sem leitaði til þeirra á hópana 
okkar.

Þegar teymið var lagt niður 
réðum við til okkar iðjuþjálfa og 
sálfræðing, þannig að núna höfum 
við meira utanumhald frá fag-
fólki,“ segir Málfríður. „Fyrir vikið 
hefur dagskráin okkar eflst og nú 
vinnum við í sex vikna lotum og 
endurskoðum starfið alltaf eftir 
hverja lotu. Þjónustan okkar hefur 
ekki minnkað og það er enn jafn 
opið hjá okkur en við getum ekki 
sinnt eins mörgum viðtölum við 
fagaðila og áður þó að þörfin sé sú 
sama, þannig að aukið fjármagn 
verður að koma til svo hægt sé að 
sinna þeim hluta þjónustunnar.“

Klikkið klikkar ekki
Hluti af starfi Hugarafls er að 
gefa út hlaðvarpsþætti sem heita 
Klikkið. „Klikkið er alveg frá-
bært. Það er hlaðvarp þar sem við 
tölum um geðheilbrigðismál út frá 
ýmsum hliðum. Við höfum fengið 
til okkar notendur og fagmenn 
sem hafa verið hluti af Hugarafli 
og svo höfum við líka fengið utan-
aðkomandi gesti til okkar til að 
ræða þessi mál,“ segir Málfríður. 
„Hlaðvarpið er fyrir alla sem hafa 
áhuga á geðheilbrigðismálum og 
hefur fengið mikla hlustun, sem 
er mjög skemmtilegt. Klikkið er 
hentugur vettvangur til að tala 
upphátt um þessi mál og opna 
þannig umræðuna, sem er alveg 
nauðsynlegt.“

Ætla að kynna starfið af 
krafti
„Við vorum að byrja á nýju verk-
efni. Upphaflega átti þetta bara að 
vera viðburður í tilefni af alþjóða 
geðheilbrigðisdeginum 10. októ-
ber, en við ákváðum að hafa þetta 
víðtækara. Við lítum á okkur sem 
hluta af samfélagsgeðþjónustu og 
þess vegna ætlum við að fara út á 
vinnustaði og í skóla til að flytja 
örfyrirlestra um geðheilbrigðis-
mál,“ segir Málfríður. „Við byrj-
uðum á heimsókn í ráðuneyti og 
höldum svo áfram að heimsækja 
þau næstu vikur, en ráðuneytin eru 
mjög áhugasöm. Hugmyndin er að 
heimsækja svo alls kyns vinnustaði 
og skóla í framhaldinu.

Við vitum að alls staðar glímir 
fólk við erfiðleika sem geta þróast 
út í erfið geðheilbrigðisvandamál 
sem er hægt að koma í veg fyrir 
en er samt hikandi við að leita sér 
aðstoðar eða kynna sér úrræði,“ 
segir Málfríður. „Einhverjir geta 
kannski tengt við það sem við 

segjum eða finna að þeir eru ekki 
einir með það sem þeir eru að 
burðast með.

Það er alls staðar mikill hraði og 
kröfur, sem margir eru að kikna 
undan,“ segir Málfríður. „Við 
viljum fara með þekkingu okkar út 
í samfélagið og kynna starfið okkar 
fyrir öllum. Þetta hefur farið vel af 
stað og lofar mjög góðu.

Samfélagsgeðþjónusta á að 
vera aðgengileg. Því miður hefur 
hún þróast í þá átt að fara frekar 
inn á heimili fólks til að hjúkra 
því, gefa lyf og ræða málin,“ segir 
Málfríður. „Auðvitað þurfa sumir 
heimahjúkrun, en það er okkar álit 
að þetta sé ekki til þess fallið að 
minnka einangrun eða fordóma 
gagnvart geðröskunum. Við viljum 
snúa svona þróun við. Fólk í þess-
ari stöðu þarf að fara út og vera 
innan um fólk sem það tengir við.“

Hættuleg þróun í kerfinu
„Mér finnst lítið látið í geðheil-
brigðismál á Íslandi í dag, miðað 
við umfang vandamálsins. Mér 
finnst þróunin í kerfinu núna bein-
línis hættuleg og það stefna í vit-
lausa átt. Það er eins og verið sé að 
stýra öllu inn á spítalana og heilsu-
gæslurnar og við sjáum að það býr 
bara til flöskuhálsa og biðlista. 
Fólk þarf að bíða eftir þjónustu, 
það fær takmarkaða þjónustu og 
það fær ekki hjálp nema þau hafi 
greiningu og réttu pappírana,“ 
segir Málfríður. „En það er hægt 
að grípa inn miklu fyrr, bara um 
leið og fólki er byrjað að líða illa 
og þarf einhvern til að tala við. Þá 
geturðu komið á vettvang eins og 
Hugarafl og fengið hjálp og haldist 
á vinnumarkaði og annað.

Öryrkjum fjölgar stöðugt, 
lyfjanotkun eykst á hverju ári og 
vanlíðan er að aukast. Við erum 
að grípa allt of seint inn í. Ég verð 
kannski ekki vinsæl af því að 
segja það, en ég held að vanda-
málið sé að fólk sé að leita að 
skjótum lausnum. Það vilja allir fá 
lækningu strax og þá fá þeir pillur 
hjá læknum,“ segir Málfríður. „Við 
vitum að lyfjagjöf getur gert mjög 
góða hluti, en það þarf svo margt 
annað að koma til samhliða henni 
og þetta þarf að vinna saman út frá 
forsendum notandans. Það þarf 
líka átta sig á af hverju vandamálið 
stafar, til að það myndist ekki 
vítahringur. Eins og þetta er að 
þróast í dag erum við bara að búa 
til öryrkja, sem er skelfilegt.“

Stefnumótun er ekki fylgt
„Alls staðar er talað um að það eigi 
að fara eftir alþjóðlegri stefnu-
mótun í geðheilbrigðismálum út 
frá skýrslum Sameinuðu þjóðanna. 
Það eru til frábær verkfæri sem 
allir segjast vera að vinna eftir, en 
það er bara ekki að gerast og þetta 
hræðist ég. Við erum einfaldlega 
að fara í akkúrat öfuga átt við allar 
stefnumótanir, líka frá Alþingi,“ 
segir Málfríður. „Við erum að fara 
með allt inn á spítalana og heilsu-
gæslur, sem þyngir kerfið. Þar er 
unnið frábært starf, en það er nóg 
að gera fyrir. Það verður að sýna 
raunsæi og geta sinnt þessu vel.

Það kom sérfræðingur sem var 
álitsgjafi í þessari skýrslu SÞ til 
Íslands á vegum Geðhjálpar. Hann 
skildi ekki hvers vegna var verið 
að leggja niður Geðheilsu-Eftir-
fylgd, því þar var farið nákvæmlega 
eftir því sem stendur í skýrslunni,“ 
segir Málfríður. „Mér finnst þetta 
óhugnanleg þróun. Við erum að 
tala um líf fólks.“

Óskilvirkni og óvissa
„Í vor var byrjað að opna nýju geð-
heilsuteymin sem eiga að koma 
í staðinn fyrir starfsemi Geð-
heilsu-Eftirfylgdar og það eru strax 
komnir biðlistar,“ segir Málfríður. 
„Kostnaður við að búa nýju teymin 
til er áætlaður 600 milljónir króna, 
en það var verið að reka Geð-
heilsu-Eftirfylgd fyrir 56 milljónir 
á ári. Svo sá ég einn teymisstjórann 
tala um það í sjónvarpinu að það 
vantaði pening inn í nýju teymin. 
Þetta finnst mér erfitt að skilja.

Það ríkir ennþá óvissa um 
starfsemi okkar eftir áramót. Við 
lokum ekki, en okkur vantar ennþá 
húsnæði og samning við félags-
málaráðherra,“ segir Málfríður. „En 
ég hef fulla trú á því að hann leysi 
okkar mál og verð að setja allt mitt 
traust á að hann geri eitthvað fyrir 
okkur. Ég vænti þess að fá fund 
með honum í lok mánaðarins.

Á næstunni höldum við bara 
ótrauð áfram og kynnum þjónust-
una okkar út í samfélaginu. Okkur 
langar líka að efla geðfræðsluna í 
grunn- og framhaldsskólum, þar 
sem notendur segja reynslusögur, 
því það er mikilvæg forvörn,“ 
segir Málfríður. „Við vonumst til 
að geta haldið áfram með öflugu 
dagskrána okkar, loturnar okkar 
og að vinna með unga fólkinu, 
en það á eftir að koma í ljós hvað 
verður.“

Framhald af forsíðu ➛

 Mér finnst lítið 
látið í geðheil-

brigðismál á Íslandi í dag, 
miðað við umfang vanda-
málsins. Mér finnst 
þróunin í kerfinu núna 
beinlínis hættuleg og það 
stefna í vitlausa átt. Það 
er eins og verið sé að 
stýra öllu inn á spítalana 
og heilsugæslurnar og við 
sjáum að það býr bara til 
flöskuhálsa og biðlista.” 
Málfríður Hrund Einarsdóttir
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Híbýli fasteignasala s. 585 8800 
kynnir fallega og mikið 
endurnýjaða efri hæð á 

góðum og fjölskylduvænum stað í 
Heimunum. Eignin er 147,1 fm, þar 
af geymsla 5,9 fm.

Komið er inn í anddyri en þaðan 
er opið í borðstofu og setustofu. 
Eldhúsinnrétting er hvít, flísar á 
gólfi, borðkrókur og tveir gluggar. 
Þvottahús er inn af eldhúsinu með 
litlum glugga.

Eitt herbergi er inn af borð-
stofunni með harðparketi á gólfi. 
Rúmgóð stofa, útgengi á suðursvalir. 
Setustofa er opin við borðstofu sem 
er rúmgóð og björt.

Inn í svefnálmu er glerhurð í einni 
og hálfri breidd. Hjónaherbergi 
með fataskápum, harðparket á gólfi, 
útgengi á litlar suðursvalir.

Innihurðir og harðparket íbúðar 
er nýlegt. Rúmgott hornherbergi, 
harðparket á gólfi, stór nýlegur fata-
skápur, tveir gluggar. Eitt barnaher-
bergi en það er einnig með harð-
parketi.

Góð staðsetning, stutt í alla 

þjónustu, skóla, leikskóla og versl-
unarkjarnann í Glæsibæ. Mjög góð 
eign sem vert er að skoða.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla 
í síma 585-8800 eða á netfanginu hi-
byli@hibyli.is. Ingibjörg Þórðardóttir, 
löggiltur fasteignasali s. 864-8800.

Falleg hæð í Heimunum

Falleg og rúmgóð hæð er til sölu við Sólheima. Opið hús á miðvikudag. 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
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Opið hús þriðjudaginn 16. október frá kl. 18:00 
til 18:30

85,1 m2 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 
bílastæði í bílageymslu nýlegu í lyftuhúsi.  Eign-
ins skiptist í stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu innan íbúðar.  V. 40,9 m.

Vefarastræti 7-9, íbúð 206 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 16. október frá kl. 17:00 
til 17:30

54,6 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð.  Eignin 
skiptist í svefnherbergi, hol, eldhús, stofu og 
baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara. Nýbúið er að 
múrviðgerða og steina húsið að utan. Gluggar 
málaðir og skipt var um rennur. Stigagangur er 
nýmálaður.  V. 29,9 m.

Snorrabraut 42 - 105 Reykjavík 

Opið hús miðvikudaginn 17. október frá kl. 18:00 
til 18:30

Mjög falleg og björt 115 m2, 3-4ra herbergja íbúð 
með fallegu útsýni á efstu hæð. Tvennar svalir. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Eignin skiptist í 
tvö rúmgóð herbergi, forstofugang, baðherbergi 
með þvottaaðstöðu, eldhús, stofu og borðstofu. 
12,5 m2 bílskúr og sérgeymsla í kjallara. Góð 
staðsetning í vesturbænum þaðan sem stutt er í 
alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla. V. 56,9 m

Hjarðarhagi 11 - 107 Reykjavík 

Opið hús miðvikudaginn 17. október frá kl. 17:00 
til 17:30

Falleg og björt 95,9 m2, 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi á 2. hæð (1. hæð frá götu) í 
nýlegu fjölbýlishúsi.  Gott skipulag. Góð lofthæð. 
Gólfhiti. Glæsilegt útsýni. Góð staðsetning. Stutt 
er í skóla, leiksskóla, framhaldsskóla og alla 
þjónustu. V. 50,9 m.

Álfhólsvegur 111 - 200 Kópavogur 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Fallegt 186,5 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Fimm svefnher-
bergi, baðherbergi, gestasalerni, þvot-
tahús, forstofa, eldhús, stofa, borðstofa 
og bílskúr.  Frábær staðsetning. Rétt við 
skóla, leikskóla, sundlaug og golfvöll. 
Stórt hellulagt bílastæði og afgirt tim-
burverönd og svalir í suður.  V. 79,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 17. október frá kl. 
17:00 til 17:30

sérinngangi og fallegu útsýni.  Tvö svefn-
herbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofa. Sérgeymsla í sameign á 
hæðinni.  Frábær staðsetning í vinsælu hverfi, 
rétt við skóla, leikskóla, sundlaug og World 
Class. V. 39,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 17. október frá kl. 
18:00 til 18:30

Rúmgóð og falleg 133,1 m2, 4ra herbergja íbúð 
á jarðhæð, ásamt bílastæði í bílageymslu.  
Fallegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. 
Svalir og stór timburverönd í suður. Verið 
er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í 
hverfinu, Helgafellsskóla. V. 53,5 m.

Þrastarhöfði 17 - 270 Mosfellsbær 

Klapparhlíð 7, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær 

Gerplustræti 25 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gerplustræti 8 - 270 Mos.

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

-
si. Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö svefnherbergi.  Annað herbergið er 

V. 36,9 m.

Gerplustræti 10,  – 270 Mos.

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

sér inngangi og verönd.  Eignin skiptist í sto-
fu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherber-
gi.  Annað herbergið er skráð sem geymsla 

V. 36,9 m.

Gnoðarvogur 30 - 104 Rvk.

 
Opið hús þriðjudaginn 16. október frá kl. 
17:00 til 17:30

62,3 m2, 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð 
á vinsælum. Eignin skiptist í stofu, eldhús, 
svefnherbrergi, baðherbergi og geymslu í 
kjallara. V. 32,5 m.

  

Laus strax

Laus við kaupsamning

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

ti  öfn  orna rði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Opið hús verður á  
miðvikudaginn,  
17. október,  
frá kl. 17 til 17.30 -  
Sólheimar 24, 104 
Reykjavík



Húseining er í fararbroddi 
þegar kemur að íslenskri 
framleiðslu heilsárshúsa 

sem eru í senn falleg, vönduð, 
traust og standast íslenskar 
aðstæður, veður og vinda,“ segir 
Kjartan Ragnarsson, fram-
kvæmdastjóri Húseiningar.

„Við framleiðum einbýlishús 
og sumarhús, allt að 120 fer-
metra stærð í verksmiðju. Húsin 
afhendast fullbúin frá A til Ö með 
öllum innréttingum, heimilis- og 
hreinlætistækjum, gólfefnum, raf-
magni, hitakerfi og vatnskerfi, en 
aldrei fyrr hefur verið boðið upp á 
slíka möguleika hér á landi,“ upp-
lýsir Kjartan.

Verksmiðja Húseiningar er 
einstök á landsvísu og býður upp 
á bestu aðstæður sem völ er á til 
framleiðslu tilbúinna húsa.

„Húsasmíði Húseiningar markar 
tímamót á íslenskum húseigna-
markaði. Húsin eru alfarið byggð 
innanhúss og þegar þau eru 
tilbúin til afhendingar eru þau 
hífð upp á flutningavagn inni í 
verksmiðjunni. Húseining fram-
leiðir einnig húseiningar fyrir allar 
stærðir einbýlishúsa.“

Flutt inn á tveimur dögum
Húsið sem hér sést á myndum er 73 
fermetra heilsárshús með verönd, 
samtals 101 fermetri. Það kostar 
24,6 milljónir króna, með teikn-
ingum og forsteyptum sökkli.

„Eftir að húsið kemur heim til 
kaupanda síns er hægt að flytja inn 
í það á aðeins tveimur dögum, enda 
allt til reiðu og aðbúnaðurinn glæsi-
legur. Þetta er gríðarleg breyting frá 

Hús með öllu í fyrsta sinn
Húseining í Vogum framleiðir glæsileg einbýlis-, eininga- og sumarhús. Húsin afhendast  
að öllu leyti fullbúin og hægt að flytja inn í þau strax. Verðið kemur þægilega á óvart.

73m2 heilsárshús með verönd kostar 24,6 milljónir með steyptum sökkli.

Húsin afhendast fullbúin með gólfefnum, innréttingum og heimilistækjum.

því sem áður var með ný einbýlis-
hús og þetta býður enginn nema við 
í Húseiningu,“ segir Kjartan.

„Verðið er ótrúlega gott því 
hagræðing við smíðarnar er svo 
mikil. Við vöndum til allra verka og 
útkoman er ómótstæðileg í nýju, 
sterku og fallegu einbýli,“ segir 
Kjartan sem býður alla áhugasama 
velkomna í heimsókn í verksmiðju 
Húseiningar í Vogum.

„Í smíðum þessa dagana eru mörg 
einbýlishús í einingum, þar af  93 
fermetra hús fyrir danska fjölskyldu 
sem ætlar að setja það upp í Borgar-
firðinum og sjón er svo sannarlega 
sögu ríkari.“

Gott hús og hagstætt verð
Kostir þess að framleiða full-
búið hús í verksmiðju, tilbúið til 
flutnings, samanstanda af fjórum 
lykilþáttum:
1. Húsið er framleitt við bestu 
aðstæður, sérstaklega með tilliti til 
veðurs.

2. Á byggingarferlinu fer enginn 
tími til spillis í ferðir starfsmanna. 
3. Hús kemst fyrr í notkun hjá 
kaupanda, því uppsetningartími er 
mjög stuttur.
4. Þetta skapar betra hús og mjög 
hagstætt verð.

Húseining ehf. er í Hraunholti 1 í 
Vogum á Reykjanesi. Sími 770 5144. 
Nánari upplýsingar á huseining.is 
og netfangi Kjartans:  
kjartan@huseining.is.

Sólheimar 24 - 104 Reykjavík 
Opið hús miðvikudag kl 17:15 til 17:45   
Falleg og mikið 
endurnýjuð efri 
hæð á góðum 
stað í Heimunum. 
Eignin er 147,1 fm, 
þar af geymsla 5,9 
fm. Eignin skiptist 
í anddyri, stofu, 
borðstofu, eldhús, 
þvottahús inn af 
eldhúsi. Fjögur svef-
nherbergi og baðherbergi. Tvennar svalir, útgengi úr setustofu og 
hjónaherbergi. Mjög góð staðsetning, stutt í alla þjónustu, skóla, 
leikskóla og verslunarkjarnann í Glæsibæ. Frárennslislagnir 
hússins hafa verið endurnýjaðar. Góð eign sem vert er að skoða 
Verð 63,9 millj.

Vesturgata 17a - 101 Reykjavík
Falleg 2ja herb íbúð í miðborginni
Falleg og björt 2ja 
herbergja íbúð í 
reisulegu steinhúsi 
við Vesturgötu í 
Reykjavík.
Íbúðin skiptist í 
forstofu/hol, eldhús, 
baðherbergi með 
sturtu, rúmgóða 
setustofu, svefn-
herbergi. Húsfélagið leigir út íbúðarherbergi á efstu hæð hússins 
sem er jafnramt með aðgengi að salerni og eldhúsi. Leigutekjur 
renna í hússjóð. Falleg og vel staðsett íbúð í miðborginni. Stutt í 
alla helstu verslun og þjónustu. Verð 33,5 millj.

Laugavegur  52 - 101 Reykjavík -  

Verslunarhúsnæði á tveimur hæðum á besta stað við Laugaveg 
í miðborg Reykja-
víkur. 
Samtals er eignin 
138,6 fm. Á neðri 
hæð er flísalagt 49,3 
fm verslunarrými 
með stórum glugg-
um. Gengið upp á 
efri hæð úr miðju 
rýminu, þar er 49,3 
fm rými sem í dag er nýtt sem vinnurými, gæti einnig nýst undir 
annarskonar starfsemi. T.d. verslun, veitingahús o.s.frv. 
Á efri hæð er einnig snyrting með upphengdu salerni. Við inn-
gang í húsnæðið, er gengið niður nokkur þrep á hægri hönd, þar 
er verslunarrými. Þar inn af er skrifstofa/starfsmanna aðstaða. 
Afar vel staðsett húsnæði með mikla möguleika. 
Verð 130 milljónir.  

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

Stóragerði 17 - 108 Rvk. Neðri sérhæð og bílskúr.
Opið hús þriðjudag 17:00 til 17:30  
Falleg og vel skipulögð hæð með sérinngangi ásamt bílskúr í góðu húsi við 
Stóragerði. Eignin er samtals 164,4 fm - þar af bílskúr 28 fm. Eignin skiptist 
í for stofu, samliggjandi stofu og borðstofu með gólfsíðum gluggum, eldhús, 
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, 
baðherbergi. Tvennar svalir eru í 
íbúðinni, útgengt úr hjónaherbergi 
og stofu. Stór bílskúr nær húsi fylgir 
hæðinni. Sérgeymsla í kjallara, 
sameiginlegt þvottahús og tvær 
sameiginlegar geymslur í kjallara. 
Góð eign í húsi sem hefur fengið 
gott viðhald undanfarin ár.  
Verð 64,9 millj.

Klapparstígur 29 - 101 Reykjavík 
6 herbergja íbúð/skrifstofuhúsnæði í miðbænum 
Glæsileg íbúðar eða skrifstofuhæð samtals 189,7 fm á Klapparstíg 29 í miðborg 
Reykjavíkur. Eignin skipisti í hol/gang sem tengir saman rými eignarinnar. Þrjár 
stórar samliggjandi stofur á vinstri hönd. Eldhús með geymslu inn af og útgengi 
á svalir. Þrjú góð herbergi/skrifstofur á 
hægri hönd. Baðherbergi með glugga. 
Íbúðin hefur haldið upprunalegu skipulagi 
og útliti, hvítlakkaðar fulningahurðir 
og gluggaumgjörð upprunaleg sem og 
gipslistar og rósettur í loftum. Glæsileg 
eign með mikla möguleika í miðborginni.
Verð 93 millj. 

Lækjasmári 19 - 201 Kópavogur 
Falleg 4ra herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi ásamt óinnréttuðu rislofti með 
miklum möguleikum. Eignin skiptist í forstofu, setustofu/borðstofu með útgengi 
á suðursvalir, eldhús hálf opið við borðstofu, þvottahús er innan íbúðar, rúmgott 
hjónaherbergi með fataskápum, tvö góð barnaherbergi, baðherbergi. Eigninni 
fylgir einnig óinnréttað rými (0301) 
á rishæð sem er yfir allri íbúðinni, 
rýmið myndi telja ca. 45 fm fullk-
lárað. Unnt væri að opna úr íbúðinni 
upp á loftið. Afar góð staðsetning, 
stutt í skóla, leikskóla og allla helstu 
þjónustu. Íþróttasvæði Breiðabliks í 
næsta nágrenni. Verð 53,8 millj.  

Stóragerði 17 Lækjasmári 19  Klapparstígur 29 

OPIÐ HÚS

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

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

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

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

OPIÐ HÚS

Rými húsanna eru björt og glæsileg.



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 í Kópavogi og í Hlíðahverfi í Reykjanesbæ. Leitið upplýsinga á skrifstofu.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 150,6 fm. íbúð á 3. og 

4. hæð, efstu hæðir, með rúmgóðum svölum til 

suðurs og fallegu útsýni til norðurs. Tvö baðher-

bergi eru í íbúðinni. Eldhús er endurnýjað á afar 

vandaðan og glæsilegan máta með vönduðum 

eldhústækjum. Tvö svefnherbergi. Opið rými sem 

er sjónvarpsrými og skrifstofa. Nýlegt parket á 

aðalhæð. Íbúðinni fylgir 20,6 fm. bílskúr. Stað-

setning er afar góð. Stutt er í leikskóla, grunnskóla 

og íþróttasvæði.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 56,9 millj.

Fallegt og sjarmerandi 214,4 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum, að meðt. 32,0 fm. sérstæðum 

bílskúr á útsýnisstað við Álfaskeið. Í dag eru fjögur 

góð svefnherbergi á efri hæð og er eitt þeirra 

nýtt sem sjónvarpsrými/skrifstofa. Húsið er bjart 

með stórum gluggum og fallegu útsýni af báðum 

hæðum. Rúmgóðar svalir til suðurs og stór afgirt 

verönd til suðurs með heitum potti. Útsýni er að 

fjallgarðinum í suðri, Helgafelli og yfir Lækinn.  

Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin og 

ber þess vel merki. 

Góð staðsetning í grónu og rólegu hverfi. Stutt 
er í grunnskóla og íþróttasvæði.  

Verð 79,9 millj.

Garðhús 12. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Álfaskeið 52 - Hafnarfirði. Einbýlishús í grónu hverfi.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá 
kl. 17.15 – 17.45
Góð 109,7 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. geymslu 

við Háholt í Hafnarfirði. Rúmgóðar svalir til suðurs. 

Útsýni er til norðurs og suðurs. Mikið útsýni er úr 

svefnherbergjum til norðurs. Eldhús með góðum 

borðkrók. Þrjú herbergi. Þvottaherbergi innan 

íbúðar. Húsið að utan og gluggar voru málaðir í 

fyrra, 2017 og sameign tekin í gegn. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 41,4 millj.

Björt og vel skipulögð 102,8 fm. endaíbúð á 3. 

hæð að meðtalinni sér geymslu með rúmgóðum 

svölum til suðurs og útsýni til norðurs í lyftuhúsi 

í Grafarholti. Stofa sem rúmar vel setustofu og 

borðstofu. Þrjú svefnherbergi, öll með skápum.  

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Gengið 

inn í íbúðir af opnum svölum. Góð leiktæki á sam-

eiginlegri lóð.

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

Verð 44,9 millj.

Góð 104,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér 

geymslu við Frostafold í Grafarvogi.  

Íbúðinni fylgir 23,6 fm. bílskúr. Íbúðin er mjög björt 

og vel skipulögð. Rúmgóð og björt borð- og setu-

stofa með útgengi á svalir til suðurs sem skilast 

flísalagðar. Frá stofu og svölum nýtur útsýnis. Eld-

hús er opið við borðstofu. Tvö svefnherbergi. 

Skipt hefur verið um gler í stærstum hluta íbúðar-

innar.   

Verð 44,9 millj.

Háholt 14 - Hafnarfirði. 4ra herbergja útsýnisbúð. 

Þórðarsveigur. 4ra herbergja endaíbúð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45
Vel skipulögð 102,5 fm.  íbúð á 3. hæð, efstu hæð, 

í litlu fjölbýlishús við Bergstaðastræti 11a . Svalir til 

suðausturs og útsýni er úr eldhúsi að Landakots-

kirkju. Samliggjandi bjartar og rúmgóðar stofur. 

Tvö herbergi eru í íbúðinni í dag, eitt svefnherbergi 

hefur verið opnað og breytt í hluta af stofu. 

5 sameiginleg einkabílastæði fyrir húsið eru á 
baklóð. Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 52,5 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá 
kl. 18.00 – 18.30
Vel skipulögð 81,8 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri

sér geymslu íbúð á 2. hæð með rúmgóðum svölum 

til vesturs í góðu fjölbýlishúsi við Móabarð.  Tvö her-

bergi. Eldhús með eldri innréttingu.  

Útsýnis nýtur úr íbúðinni til austurs, yfir höfnina og 

víðar.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 31,9 millj. 

Bergstaðastræti 11a. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Móabarð 34 – Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúðFrostafold 23. 3ja herbergja íbúð með gluggum í þrár áttir.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45 
Mikið endurnýjuð 85,1 fm.  íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi og gluggum í fjórar áttir auk 35,0 fm. 

bílskúrs í þríbýlishúsi. Rúmgóð og björt stofa með 

gluggum í tvær áttir. Þrjú herbergi. Eignin hefur 

verið mikið endurnýjuð að innan á sl. árum, m.a. 

gólfefni, fataskápar og baðherbergi. 

Hús klætt að utan með báruáli. Lóðin er sam-

eiginleg 600,0 fm. að stærð, ræktuð og með 

viðarverönd til suðurs með skjólveggjum. 

Verð 44,9 millj.

Björt og falleg 106,7 fm. íbúð á efri hæð í tveggja 

hæða fjölbýlishúsi við Seinakur 1 í Garðabæ.  

Stórar skjólsælar svalir til suðurs út af stofu með 

fallegu útsýni yfir bæinn. Eldhús opið við stofu. Tvö 

rúmgóð svefnherbergi. Sér bílastæði í bílageymslu 

fylgir. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og 

smekklegan máta og eru gólfefni, innréttingar og 

innihurðir allar úr ljósum viði. Lóð hússins er afar 

snyrtileg og góð aðkoma. 

Eignin er vel staðsett mót suðri. Stutt í verslun 
og skóla. 

Verð 59,9 millj.

Efstasund 96. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Seinakur – Garðabæ.  Mjög góð 3ja herbergja íbúð á efri hæð.

Vandað og algjörlega endurnýjað um 260,0 fm.

einbýlishús á þremur hæðum auk um 36,0 fm. 

bílskúrs og 15,0 fm. garðhýsis á eftirsóttum stað 

í Þingholtunum. Samliggjandi glæsilegar stofur 

með nýjum arni. Um 50,0 fm. hjónasvíta sem 

samanstendur af stóru svefnherbergi, fataherbergi 

með setustofu og baðherbergi. Í kjallara hússins 

er aukaíbúð með tveimur svefnherbergjum, 

fataherbergi, stofu, eldhúskrók og tveimur baðher-

bergjum.  Húsið er allt nýlega endurnýjað hið innra 

á mjög vandaðan og smekklegan máta.  

Að utan er húsið allt endurnýjað, viðgert og steinað 

uppá nýtt með hvítum marmarasalla. Allt gler og 

allir gluggar í húsinu eru nýir.  Lóðin er fullfrágengin 

á afar vandaðan hátt með skjólveggjum, hellu-

lögðum veröndum, 3x bílastæðum, heitum potti 

og lýsingu.  Bílskúr, sem hefur verið stækkaður, er 

með aðkomu frá Bergstaðastræti.

Bergstaðastræti. Stórglæsileg eign í Þingholtunum.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



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

Glæsilegt 287,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið sem er teiknað af Kjartani Sveinssyni stendur á 899 fm lóð. Húsið skiptist m.a. 
í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 5-6 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, garðskála og hol. Innbyggður bílskúr. Húsið var mikið endur-
nýjað á árunum 2010-2015. Timburverönd og heitur pottur. Stórt upphitað bílaplan og skjólveggur meðfram lóðinni. Örstutt í skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 119,0.
Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Mjög falleg 103,1 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi við Mánatún. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Stofa, borðstofa og eldhús 
mynd eina heild. Tvö svefnherbergi. Þvottahús er inna íbúðar. Svalir útaf stofu. Fallegt útsýni. Mjög góð staðsetning. Örstutt í verslanir 
og alla helstu þjónustu. V. 53,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 17. okt. milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

HÁALEITISBRAUT 21
108 REYKJAVÍK

MÁNATÚN 2
105 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 115,1 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 
bílskúr við Eyrarholt í Hafnarfirði. Íbúð og bílskúr eru samtals 
142,4 fm. Húsið er lyftuhús, mjög vel staðsett á fínum útsýnis-
stað. Parket. Góðar innréttingar. Yfirbyggðar svalir að hluta. Laus 
við kaupsamning. V. 47,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

Falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í litlu fjöl-
býlishúsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Sér inngangur af svalagangi. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, 
geymslu og forstofu. Einnig er geymsla í kjallara. Fallegt útsýni. 
Sameiginleg lóð með leiktækjum. V. 45,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
EYRARHOLT 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
RJÚPNASALIR 2
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í Fossvogi. 
Húsið er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög 
gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö 
baðherbergi. Frábær staðsetning. V. 84,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 16. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorar-
inn@eignamidlun.is

Fallegt 213,0 fm parhús með bílskúr á fínum stað við Fagrahjalla í 
suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er á þremur hæðum. Fimm svefn-
herbergi og stofur, góðar svalir og stór verönd. Örstutt í grunn- 
og leikskóla og mjög góð tenging við aðalumferðaæðar. V. 73,9 m.
Opið hús mánudaginn 15. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LOGALAND 23
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
FAGRIHJALLI 74
200 KÓPAVOGUR

Vorum að fá í sölu fallega 110,9 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Auk þess fylgir 20,7 fm bílskúr. 
Samtals 131,6 fm. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofu og 
borðstofu, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Geymsla í kjall-
ara. Svalir útaf stofum. Eldhús og baðherbergi hefur verið stand-
sett. V. 46,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 208,6 fm einbýlishús með 
bílskúr við Klapparholt í Hafnarfirði. Húsið skiptist m.a. í 
stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi og tvö 
baðherbergi. Stórir gluggar og glæsilegt útsýni til sjávar 
og út á golfvöll. Skjólgóður sólpallur til vesturs. V. 79,9 m.  
Opið hús þriðjudaginn 16. okt. milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HÁALEITISBRAUT 40
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS

Falleg talsvert endurnýjuð 106,3 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
í fjölbýli á vinsælum stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist m.a. í tvær 
stofur, tvö herbergi, eldhús og baðherbergi. Geymlur íbúðarinnar 
eru í risi og hefur ein geymslan verið nýtt sem herbergi. Húsinu 
hefur verið vel við haldið í gegnum árin. V. 51,5 m.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. Hreiðar Levy Guð-
mundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

3ja herb. 95,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með bílastæði í 3ja 
stæða bílkjallara. Stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Útgengt er út frá stofunni á stórar flísalagðar suðursvalir. Mjög 
fallegt útsýni yfir Úlfarsárdalinn. Stutt í skóla og leikskóla. 
V. 41,9 m.
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.
dadi@eignamidlun.is

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LANGAHLÍÐ 15
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ANDRÉSBRUNNUR 16
113 REYKJAVÍK

SKIPHOLT 29B
105 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu glæsilega samtals 226,2 fm íbúð á 4. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Skipholt. Mjög stór bílskúr tilheyrir íbúðinni. 
Húsið var byggt árið 2007. Íbúðin skiptist m.a. í mjög stórar stofur, eldhús, þvottahús, þrjú herbergi, fataherbergi og tvö baðherbergi. 
Vandaðar innréttingar. Tvennar svalir. Arinn í stofu. Mjög fallegt útsýni. Frábær staðsetning. Örstutt í verslanir og alla helstu þjónustu. 
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

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

Mjög falleg 149,5 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í litlu fjölbýlishúsi á Bergþórugötu við Miðbæ Reykjavíkur. Stór stofa og 
fjögur herbergi. Svalir. Mikil lofthæð. Góðir kvistir á efri hæð. Glæsilegt útsýni. Bílastæði á baklóð tilheyrir. Íbúðin var byggð ofan á 
eldra hús árið 2002-2003. V. 70,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 16. okt. milli 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Ný og glæsileg 4ra herbergja 137 fm íbúð á 1. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis. Íbúðin m.a. í skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi og þvottahús. Svalir til suðurs. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Stutt er í 
verslanir, þjónustu og iðandi mannlíf. V. 87,5 m.
Opið hús mánudaginn 15. okt. milli 17:00 og 17:30 (íbúð 104).
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

BERGÞÓRUGATA 13
101 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

AÐALLAND 14
108 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu vandað 233,4 fm parhús innarlega í botnlanga við Aðalland 14 í Fossvoginum. Eignin skiptist í fallega stofu með arni, 
borðstofu, bókaherbergi (svefnherbergi), 3-4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Sunnanmeginn við 
húsið er hellulagður garður og viðhaldsléttur. Mikil lofthæð á efri hæð. Svalir til suðurs. Mjög rúmgóður bílskúr og hiti í bílaplani. Frábær 
staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. V. 94,5 m.
Opið hús mánudaginn 15. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Höfðatorg
DÆMI:
2ja herb. verð frá 43,9 millj. / 
stærð frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 millj. / 
stærð frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 millj. / 
stærð frá 130,4 fm

BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Glæsilegar íbúðir í tveimur lyftuhúsum á frábærum stað 
við Höfðatorg. Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og 
notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum 
gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir góðan 
yl á köldum dögum.
Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 17. OKTÓBER
MILLI KL. 17.00 OG 18.00

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

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

Arnarhlíð
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. OKTÓBR

MILLI KL. 17.00 OG 17.30

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.

Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.

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

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

SÝNINGARAÐSTAÐA SUÐVESTAN 
MEGIN Á JARÐHÆÐ.



Tjörn 1
531 HVAMMSTANGI

Jörðin er fyrrum kirkjujörð í Húnaþingi 
vestra. Hún er á fallegum stað á selaslóð 
með útsýni yfir Húnaflóa á Strandir. Land 
jarðar er talið vera um 442 ha. og þar af 
ræktað um 19 ha. Einnig fylgir helmingshlu-
tur í óskiptu u.þ.b. 820 ha. fjallendi á móti 
Tjörn 2. Jörðin er staðsett á Vatnsnesi þar 
sem undirlendi er hvað mest og fjalllendið 
er mikið og gott beitarland. Jörðin á land að 
Tjarnará og Katadalsá og veiðirétt í þeim. 
Jörðinni fylgir greiðslumark 78,8 ærgildi. 
Verð: Tilboð. 

Sólheimar 17
104 REYKJAVÍK

Fallegt þriggja hæða steinsteypt einbýlishús 
sem er staðsett í vinsælu íbúðarhúsahverfi 
í Reykjavík. 

Eignin sem er samtals 276,2 fm skiptist í 
tvær hæðir og kjallara. Húsið lítur vel út að 
utan og hefur verið vel við haldið. Skipulag 
innandyra býður uppá mikla möguleika. 

Stór og fallegur garður.

Verð: 85 millj. 

Hjarðartún 7
355 ÓLAFSVÍK

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð i á góðum 
útsýnisstað í Ólafsvík. 

Íbúðin sem er á annarri hæð er skráð alls 
119,1 m² með sameign. 

Húsið sem er byggt árið 1959 er klætt að 
utan með steni er vel staðsett og stutt er í 
alla þjónustu. 

Verð: 10 millj.  

Laugarásvegur 31
104 REYKJAVÍK

Fallegt 2 hæða einbýlishús á einstökum 
stað í Reykjavík. Eignin sem er samtals 355 
fm skiptist í tvær hæðir og bílskúrs. Húsið 
sem er byggt árið 1960 er tvílyft og er 
glæsilegt á að líta. Eignin er í dag er skipt 
upp í tvær íbúðir. Kjallaraíbúð hefur verið 
mikið endurnýjuð en framvkæmdum er 
ólokið. Staðsetning eignarinnar er mjög góð 
og eftirsótt en húsið þarfnast viðhalds og 
endurbóta. 

Verð: Tilboð. 

Túnbrekka 18
355 ÓLAFSVÍK

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúr á einstökum útsýnisstað í Ólafsvík. 

Húsið er skráð 213,8 fm á tveimur hæðum 
auk bílskúrs sem er 35fm og er því alls 
248,8 fm. 

Húsið er klætt að utan með steni er á 
góðum stað með afar góðu útsýni. 

Verð: 29 millj. 

Hjallavegur 28
104 REYKJAVÍK

Glæsilegt 3 hæða einbýlishús á góðum stað 
í Reykjavík. Eignin sem er samtals 258,6 fm 
skiptist í tvær hæðir og kjallara auk bílskúrs. 
Eignin er í dag er skráð sem tvær eignir 
(tvær íbúðir). Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð síðustu ár en framkvæmdum 
er ólokið. Stór og fallegur garður Þar sem 
finna má stóran trépall og skjólgirðingar úr 
bangkirai. Bílaplan, göngustígar og veggir 
eru hlaðnir með Óðalsteini með innbyggðri 
lýsingu. Verð: Tilboð 

Miðtún 10
710 SEYÐISFJÖRÐUR

Stórt 338 fm einbýlishús á vinsælum stað 
á Seyðisfirði. 

Um er að ræða eign á tveim hæðum sem 
býður uppá mikla möguleika. 

Eignin verður í útleigu fram á mitt næsta 
sumar. 

Verð: Tilboð 

Miðgarðar 1
611 GRÍMSEY

Fallegt 132 fm einbýlishús sem er fyrrum 
prestbústaður. 

Húsið stendur á fallegum stað við aðal- 
götuna í Grímsey og rétt utan við 
Miðgarðakirkju og er á sér afmarkaðri 
2.124 fm. leigulóð.  Á lóðinni stendur einnig 
óskráð lítil garðgeymsla og matjurtagarður 
sem fylgja eigninni. Húsið er byggt úr timbri 
á steyptan kjallara og klætt steniplötum. 

Verð: Tilboð.  

Bíldshöfði 16
110 REYKJAVÍK

Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á 
eftirsóttum stað í Reykjavík. Fasteignin 
sem áður hýsti Vinnueftirlitið er 1086,8 fm 
skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem skip-
tist niður á tvær hæðir. <strong>Möguleiki 
á því að kaupa einungis aðra hæðina. 
Tveir inngangar að sunnan- og að norðan-
verðu. Næg bílastæði og góð aðkoma 
að húsinu. Í heildina góð eign í rótgrónu 
hverfi sem bíður uppá mikla möguleika. 
Verð: Tilboð.  
LAUST STRAX

LAUST STRAX NÝTT Á SKRÁ

NÝTT Á SKRÁNÝTT Á SKRÁ

NÝTT Á SKRÁ

TILBOÐ

TILBOÐ

LAUST STRAXTILBOÐ

TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐTILBOÐ

LAUST STRAX

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn 
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum 
netfangið fasteignir@rikiskaup.is

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

Einingarnar skilast fullbúnar á byggingastigi 7. 
Frábær staðsetning við Vesturlandsveginn.  
Allar einingar á götuhæð – fallegt útsýni til vesturs. 

Aðeins 6 einingar eftir: 
Matshluti Fm Verð    

Mhl 102 144,9 39.900.000 

Mhl 103 255,6 68.900.000 

Mhl 104 144,9 39.900.000 

Mhl 105 144,9 39.900.000 

Mhl 202 214,0 61.900.000 

Mhl 206 214,0 61.900.000 

    

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali 
sigurdur@landmark.is   /   gsm 896 2312 

Sigfús Aðalsteinsson, löggiltur fasteignasali 
sigfus@midbaer.is   /   sími 588 3300 



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

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Miðbraut 28
170  Seltjarnarnesi

Sérlega bjartar og vel skipulagðar  
127 fm, 4ra herbergja hæðir

Sér inngangur í allar íbúðir

Frábær staðsetning á sunnanverðu  
Seltjarnarnesi

Íbúðirnar afhendast fullbúnar en án gólfefna. 

72,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

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

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



Með þér alla leið

.    

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15. okt. kl. 17:00 - 17:30

115 fm íbúð á efstu hæð ásamt  
stæði í bílgeymslu 

Mjög rúmgóð með tveimur svefnherb 

Hægt að bæta við þriðja herberginu 

Þvottahús innan íbúðar 

Vandaðar innréttingar

Þorláksgeisli 1
113 Reykjavík

.    

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15. okt. kl. 17:45 - 18:15

íbúð 701

Glæsileg mikið endurnýjuð 3-4 herbergja 
endaíbúð á 7. hæð 

Magnað útsýni til þriggja átta 

Hús og gluggar nýlega endurnýjaðir 

Falleg og stílhrein eign

Kleppsvegur 134
104 Reykjavík

.    

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15. okt. kl. 17:30 - 18:00

Rúmgóð og falleg íbúð 4. hæð ásamt 
sérbyggðum bílskúr 
Íbúðin er skráð 150 fm þar af bílskúr 24 fm 
Í dag eru 2 svefnherbergi en teikning gerir 
ráð fyrir 4 svefnherbergjum  
Tvennar svalir í suðaustur og norðvestur. 

Flyðrugrandi 10
107 Reykjavík

.    

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15. okt. kl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð  109,6 fm 6 herb.  
íbúð (4 svefnherbergi) á tveimur hæðum á 
þessum vinsæla stað í Norðurmýrinni 
Húsið er nýlega steinað að utan og á sama 
tíma var skipt um glugga og gler í íbúðini 
fyrir utan þakglugga 

innig er nýlega búið að y rfara þak, laga  
í kringum skorstein, tjörubera þakkant og 

ota svalir

Auðarstræti 7
105 Reykjavík

.    

136,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. kl. 17:00 - 17:30

Virkilega fallegt og stílhreint 257 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum innst  
í botnlanga við Þorrasali í Kópavogi 
Fimm svefnherbergi og aukaíbúð  
í bílskúrnum 
Gróinn garður og heitur pottur 
Frábært útsýni

Þorrasalir 10
201 Kópavogur

.    

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. kl. 12:15 - 12:45

íbúð 201
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr 
124,5 fm þar af er bílskúr 22,2 fm 
Möguleiki væri að bæta við svefnherbergi 
Stórar s-svalir og þvottahús innan í búðar 
Innangengt í bílskúr úr sameign 
Kyrrlátur staður í við fallegan göngustíg

Básbryggja 5
110 Reykjavík

.    

69,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. 17:00 - 17:30

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

Gluggar allir endurnýjaðir 

Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar

Nýlendugata 15A
101 Reykjavík

.    

56,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 15. okt. kl. 18:00 - 18:30

136 fm endaraðhús með garði 
4 svefnherbergi 
2 baðherbergi 
Mikið endurnýjuð eign,  
björt og falleg 

Ásgarður 19
108 Reykjavík

.    

99,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. 18:00 - 18:30

Vel staðsett og fallegt 195 fm endaraðhús 
með mm svefnherbergjum 

Hús byggt árið 1993 

Skiptist í: Tvö baðherbergi, tvær stofur, mm 
svefnherbergi, garður í suður, þrjú bílastæði

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.    

38,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. 17:00 - 17:30

Björt 76 fm endaíbúð á 3. hæð 

Tvö svefnherbergi 

Endurnýjað eldhús 

Þvottavélatengi á wc 

Stórar suðvestur svalir 

Gnoðarvogur 18
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 
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.    

45,9 millj.Verð:

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

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð  
á jarðhæð með suðvestur verönd,  
auk bílskúrs á Seltjarnarnesinu 

Eignin er skráð alls skv ÞÍ 99,3 fm 

Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm

Tjarnarból 14
170 Seltjarnarnes

.    

76,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. kl. 17:30 - 18:00

Nýlegt 168,9 fm raðhús allt á einni hæð og 
góður bílskúr í húsinu er 3-4 svefnherbergi, 
stofur, sjónvarphol, baðherbergi og r. 
Góður garður með sólpalli og skjólgirðingum 
Tvö einkabílastæði við inngang 
Stutt í skóla og útivistasvæði 
Skemmtilegt skipulag og  
fjölskylduvænt hús

Biskupsgata 27
113 Reykjavík

.    

43,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. á 18:00 - 18:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á 2.hæð  
með suðursvölum ásamt stæði í  
lokaðri bílageymslu 

Samkvæmt skrám FMR er eignin skráð í  
heild sína 95,0 fm - íbúðin - 69,0 fm og  
stæði í bílageymslu 26 fm

Kringlan 87
103 Reykjavík

.    

79,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. kl. 17:30 - 18:00

Mjög fallegt og stílhreint 180,7 fm  
raðhús með bílskúr 

Þrjú góð svefnherbergi og skrifstofuaðstaða 

Mikil lofthæð og fallegur garður 

Snyrtilegt og vel með farið 

Fallegt útsýni

Bakkastaðir 61
112 Reykjavík

.    

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17. okt. kl. 17:30 - 18:15 

Sérlega skemmtileg útsýnisíbúð á 8. hæð  
í góðu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 103,7 fm er 3-4ra herbergja 
Nýleg innrétting í eldhúsi og parket ný slípað 
Virkilega fín íbúð á frábærum stað

Sólheimar 27
104 Reykjavík

.    

56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. kl. 17:30 - 18:00

Falleg og rúmgóð 5 herbergja endaíbúð  
á fjórðu og efstu hæð ásamt íbúðarherbergi  
í kjallara og endabílskúr í sérstæðri 
bílskúrslengju 
Vinsæl staðsetning fyrir fjölskyldufólk 
Fallegt útsýni 
Íbúðin er 170,3 fm þar af er 21 fm bílskúr

Hvassaleiti 30
103 Reykjavík

.    

58,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17. okt. kl. 17:30 - 18:15 

Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR
Fjölskylduvænt hver
Stór afgirtur sólpallur til suðurs,  
einnig pallur til norðurs
Stórar bjartar stofur með útgengt út á 
afgirtan skjólgóðan pall
Ferm. nýtast vel í húsinu, í fallegum rýmum
Einstakt tækifæri til að eignast  
notalegt sérbýli

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

.    

38,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16. okt. 17:30 - 18:00

Falleg 4ra herbergja íbúð að stærð 94,6 fm

Endurnýjað eldhús og baðherbergi

Nýtt gólfefni

Fjölskylduvænt umhver , skólar, verslun  
og íþróttamannvirki í göngufæri

Laus strax

Suðurvangur 12
220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

112 Reykjavík
Nýlegt 367,2 atvinnuhúsnæði  
á góðum stað í Grafarvogi

Um er að ræða hluta neðri hæðar 
og alla efri hæðina

Iðnaðarbil niðri og skrifstuherbergi 
með eldhúsi og baðherbergjum

Næg bílastæði 
og gott geymslupláss á lóð  
við enda hússins

Eignin er öll í leigu 
en getur losnað jótlega

76,5 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Kringlan 4-6
103 Reykjavík

Glæsileg 274,4 fm skrifstofuhæð  
í Kringluturninum 

Húsnæðið hefur að mestu verið 
endurnýjað á vandaðan hátt 

Möguleiki á y rtöku á 
leigusamningi 

Staðsetning gerist varla betri 

78,5 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 



Með þér alla leið

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu 
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm  
4ra herbergja aðalhæð 32 fm rými  
í kjallara með sérinngangi 
Rúmgott eldhús 
Gegnheilt beykiparket

62,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ránargata 19

s. 773 6000

101 Reykjavík

Afar góð 104 fm endaíbúð á 2. hæð 
Ný afstaðnar utanhúsframkvæmdir 
Ma ný gler og gluggar að hluta 
Stæði í bílgeymslu 
Stórt eldhús m borðkrók 
Ný gólfefni á stofu, eldhúsi og hol

39,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flúðasel 89

s. 695 5520

109 Reykjavík

Virkilega falleg 3ja herbergja íbúð á  
2. hæð auk íbúðarherbergis í risi 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð  
að innan og utan 
Eign með útleigumöguleika  
á besta stað í vesturbænum

53,7 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Birkimelur 8A

s. 697 9300

107 Reykjavík

Mikið endurnýjuð, björt og falleg íbúð 
Flott alrými, 3-4 svefnherbergi á hæð 
Endurnýjað baðherbergi 
Þvottahús innan íbúðar og í sameign 
Að auki í sameign 1-2 herb og snyrting

45,7 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jörfabakki 2

s. 899 1178

109 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
Sérinngangur
Stórar stofur   -  Garður í suður 
Bílageymsla í kjallara
Laus strax

57,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún

s. 897 0634

105 Reykjavík

Virkilega falleg 2ja herbergja  
með sérinngangi 
Aukin lofthæð í stofu og eldhúsi 
Nýlegir gluggar á baði og svefnherbergi 
Laus við kaupsamning

32,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grettisgata 86

s. 822 2307

101 Reykjavík

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað  
í Vesturbænum, 537 fm 
Byggingaréttur fylgir og teikningar fyrir 
stækkun uppá 122 fm 
Rúmt bílastæði
Garður

54,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturvallagata 4

s. 778 7272

101 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð á 3ju  
og efstu hæð í góðu lyftuhúsi við 
Þorláksgeisla 33 í Grafarholtinu
113,5 fm  -  4ra herbergja
Lyfta  -  Stæði í bílageymslu
Tvennar svalir
Tengi fyrir rafbíl í bílageymslu

51,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorláksgeisli 33

s. 899 5856

113 Reykjavík

Rúmgóð 122 fm, 5 herbergja endaíbúð 
Þrjú til fjögur svefnherbergi 3.hæð (efsta) 
með fallegu útsýni 
Snyrtilegur stigagangur

44,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kjarrhólmi 2

s. 822 2307

200 Kópavogur

Fín 4 herbergja 107 fm íbúð við 
Háaleitisbraut 
Þrjú góð svefnherbergi, mjög rúmgóð stofa, 
þvottahús innaf eldhúsi 
Geymsla í kjallara 
Nýir gluggar

44,4 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 153

s. 778 7272

108 Reykjavík

Fallegt 40 fm sumarhús skammt 
frá Syðri Reykjum 
Til viðbótar er svefnloft og ca 9 fm geymsla 
Tvö svefnherbergi 
Viðarpallur umhver s hús m heitum potti 
Lóðarleiga til 50 ára

15,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjörn

s. 695 5520

801 Biskupstungur

Falleg og vel skipulögð 0,  fm (gólf ötur 
ca 100 fm) 4ra herbergja útsýnisíbúð á  
efstu hæð í nýlega endurbættu steinhúsi  
á þessum vinsæla stað í Reykjavík 
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 
Samtals er eignin því 102,4 fm

44,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjallavegur 6

s. 893 9929

104 Reykjavík

103,7 fm - 3ja herbergja endaíbúð  
á 3ju hæð 
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, suðursvalir, 
geymsla á jarðhæð og bílskúr

34,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurberg 12

s. 775 1515

111 Reykjavík

Rúmlega 300 fm raðhús með  
aukaíbúð sem er 73 fm 
Arinn í stofu, 4 svefnherbergi 
Svalir með útsýni
Bílskúr

102,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Beykihlíð 21

s. 775 1515

105 Reykjavík

Fallegt einbýlishús með  
aukaíbúð á jarðhæð 
Stórar stofur á aðalhæð 
Skjólsæll og sólríkur garður 
Frábær staðsetning

Tilboð óskast

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólavörðustígur 

s. 897 0634

101 Reykjavík



Atvinnuhúsnæði
AUSTURSTRÖND, SELTJARNARNESI.

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð á góðum stað við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Um er að 
ræða tvö fastanúmer, annars vegar er eining sem sem er 181,2 fm. með innkeyrsludyrum 
og lagerrými. Síðir gluggar. Snýr í norður og vestur. Hins vegar er um að ræða 62,4 fm. 
húsnæði sem snýr í norður og austur. Góðir gluggar eru á því og góð aðstaða til að taka 
inn vörur. Verð 60 milljónir. Vinsamlegast bókið skoðun hjá fasteignasölum Foldar.

Heiðnaberg 8, 111 Rvk., parhús. 
OPIÐ HÚS MÁN 15/10 KL. 17:00-17:30.

Heiðnaberg 8, parhús. Ca. 172,5 fm. parhús m/bílskúr á frábærum stað í Breiðholti. 
Bílskúr er 25,5 fm. af heildarstærð. Á neðri hæð eru stofur, eldhús, þvottahús, geymslur og 
snyrting. Á efri hæðinni svefnherbergi og baðherbergi. Falleg lóð með sólpallli og góðri 
útiaðstöðu fyrir framan og aftan húsið. Verð 61,9 milljónir.

Opið hús mánudaginn 15. október kl.17:00-17:30, verið velkomin.

Efristígur Þingvöllum. 
ENDURBYGGÐUR BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ.

Ca. 50 fm. sumarhús á fallegum stað á Þingvöllum. Húsið var endurbyggt árið 2009: 
Lagnir, klæðning, baðherbergi, eldhús og fleira er frá þeim tíma. Bústaðurinn er vel 
skipulagður og hlýlegur. Lóðin er stór og með fallegri trjárækt. Bústaðurinn er innan 
Þingvallaþjóðgarðs og nýtur lóðarréttinda  í samræmi við það. Verð 21,5 millj.

Kleppsvegur 62, 104 Rvk, eldri borgarar. 
OPIÐ HÚS MÁN 15/10 KL. 16:15-17:00.

Kleppsvegur 62, íbúð á 5. hæð (merkt 504) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 83,5 fm ásamt 
2,9 fm geymslu á 1. hæð, samtals 86,4 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Tvö svefnh.. 
Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús/geymsla innan íbúðar. Glæsilegt útsýni. Suður svalir. 
Mjög falleg og vel umgengin sameign. Stutt í þjónustu á Hrafnistu. Verð 48 millj. 

Opið hús mánudaginn 15. október kl. 16:15-17:00, verið velkomin.

Staðarfell í Dölum. 
TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA.

5 byggingar sem hýst hafa starfsemi SÁÁ frá árinu 1980. Öllum byggingunum hefur verið 
ágætlega vel viðhaldið. Í stærsta húsinu eru 24 herbergi, eldhús, matsalur, þvottahús ofl. 
Íbúðarhús með þremur íbúðum. Íbúðarhús með tveimur íbúðum.  
Véla- og verkfærageymsla ásamt geymsluhúsnæði. Heildarstærð nálægt 1300 fm.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

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.

Traustar greiðslur, langur leigutími.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

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
Viðskiptafr., aðstoðarm.
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

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafr., aðstoðarm.
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 823-4969

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 15. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30 
Nýuppgerð og rúmgóð tveggja herbergja íbúð með palli á frábærum stað  
í fallegu lyftuhúsnæði við Bláhamra 4, 112 Rvk. Eignin er skráð 101,9 fm. 
með sérgeymslu í kjallara og bílastæði í bílastæðahúsi. Íbúðin er einstak- 
lega falleg og vel skipulögð. Íbúðin var öll gerð upp árið 2017.  
Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00
Glæsilegt og vel staðsett 164 fm. parhús á einni hæð og þar af 26 fm. 
innangengur bílskúr. Stór afgirtur suðursólpallur. Húsið er bjart, mjög vel 
skipulagt, með þremur rúmgóðum svefnherbergjum og hefur fengið gott 
viðhald. Rúmgott hellulagt bílaplan fyrir framan húsið.  Verð: 78,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja hæð með suðursvölum. Eignin skiptist í 3 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu, geymslu og bílskúr. Einkastæði 
fyrir framan bílskúrinn. Eignin er mjög vel staðsett miðsvæðis með  
Kringluna, skóla og alla þjónustu á næsta leiti. Eignin er alls 131,4 fm.
Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:00 – 17:30
Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með sérinngangi af 
svölum í góðu lyftuhúsi auk sér bílastæðis í lokuðum bílakjallara. Eignin er 
alls 80,8 fm., þar af er 6,4 fm. geymsla. Bílastæði er ekki inni í fermetratölu 
eignar. Þvottahús innan íbúðar. Fjölbýlishúsið er ysta blokkin í Tröllakór og 
því engin blokk á bakvið. Verð: 42,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 16. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30 
Falleg 6 herbergja íbúð á efstu hæð við Rauðás 12, 110 Rvk. Íbúðin er á  
tveimur hæðum en um er að ræða 118 fm. íbúð á hæð og 36,5 fm íbúðar-
herbergi í risi. Hluti gólfflatar á efri hæð er undir súð og því er fermetratala 
meiri en gefið er upp. Sérgeymsla í kjallara. Góð eign á frábærum stað með 
fallegu útsýni yfir Rauðavatn. Verð:  62,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 17:30 – 18:00
Falleg og björt 127,7 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Sérmerkt 
bílastæði í upphitaðri bílageymslu og 14,2 fm. sérgeymsla tilheyra íbúðinni. 
Suðursvalir með fallegu útsýni. Eign sem vert er að skoða.
Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

00

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG

7:30

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

8:00

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS  MÁNUDAG

Bláhamrar 4 – 112 Reykjavík

Kirkjubrekka 8 – 225 Garðabær

Mávahlíð 35 – 105 Reykjavík

Tröllakór  13-15 – 203 Kóp

Rauðás 12 – 110 Reykjavík

Álfkonuhvarf  55 – 203 Kóp



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16 okt  kl 17.30-18.00

Ný og falleg endaíbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði í bílakjallara í glæsilegu 
lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært útsýni til suðurs og suðvesturs, Íbúðin afhendist 
fullbúin með gólfefnum.  Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar og skápar eru sprautu-
lakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá AEG. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

Garðatorg 6     210 Garðabæ 67.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Stigahlíð 64    105 Reykjavík TILBOÐ

Einbýlishús í sérflokki sem var uppgert á árunum 2008-2009. 
Allt efnisval í húsinu er í hæsta gæðaflokki. Allar innréttingar 
sérsmíðaðar og lýsingahönnun vönduð. Hurðir eru í yfirstærð. 
Góð lofthæð.  Alls eru 3 fullbúin baðherbergi og eitt gesta salerni. 
5 svefnherbergi . Fataherbergi og baðherbergi eru í  hjónasvítu.  
Eldhúsið er glæsilegt með miklum innréttingum, stórri eyju með 
marmara og vönduðum Miele tækjum.  Garðurinn er arkitekta-
hannaður. Frábær staðsetning í Stigahlíð, húsið stendur á 
eignarlóð við óbyggt svæði.   
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 350,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. okt. kl. 17.30-18.00 

Kringlan 25    103 Kringlan 83.900.000

Frábærlega vel staðsett raðhús með bílskúr á þessum 
eftirsóttastað miðsvæðis í borginni þar sem göngufæri er í skóla 
og alla þjónustu. Um er að ræða eign sem er skráð 196,7fm. 
Svefnherbergin eru 3 og mögulegt að hafa 4. Eldhús var uppgert 
árið 2011, stofur bjartar og fallegar með arni, salerni eru tvö  og 
aflokuð verönd með fallegum gróðri og lýsingu ásamt sameigin-
legum garði fyrir framan hús með leiktækjum. Verið er að mála og 
silanbera hús að utan.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 196,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. okt. kl.18.30-19.00?

Kjarrmóar 15    210 Garðabæ 75.900.000

Fallegt, bjart og töluvert endurnýjað endaraðhús á frábærum stað 
í barnvænu mitt á milli Hofstaðaskóla og Flataskóla. Í eigninni eru 
fjögur góð svefnherbergi, góð stofa og sjónvarpshol. Innangegnt er úr 
bílskúr inn í eignina. Húsið er skráð 140 fm en að auki eru fermetrar á 
millilofti sem rúma sjónvarpsherbergi. Í eigninni eru tvö baðherbergi 
bæði með baðaðstöðu. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 140 m2    + sjónvarpshol     Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. okt kl.17.30-18.00

Lynghagi 6    107 Reykjavík 43.900.000

Falleg björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegri 
einstefnugötu í nágreni við Háskólann. Íbúðin er með sérinngangi og 
sérbílastæði sem þinglýst er á íbúðina. Töluvert hefur verið endurnýjað 
í eigninni á síðustu 10-12 árum. Búið er að endurnýja svo eitthvað 
sé nefnt, skolp, dren, hitaveitu og neysluvatnslagnir, rafmagn og 
rafmagnstöflu og setja hita í bílaplan.  Árið 2014 voru austur, suður og 
vestur hliðar hússins múrviðgerðar og endursteinaðar ásamt því að 
timburverk, gluggar og hurðar, var lakkað. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 84,6 m2        Sérinngangur

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 17. okt. kl.17.30-18.00

Vindakór 10-12    203 Kópavogi 53.500.000

Björt, falleg og rúmgóð 4ra herb íbúð á 3.hæð með stæði í bílageymslu. Húsið er 
einstaklega vandað með lyftu og var byggt árið 2015. Hurðar í sameign eru með 
sjálfvirkum hurðaopnurum. Í íbúðinni eru 3 góð svefnherbergi öll með fataskápum. 
Fallegt harðparket er á allri eigninni nema flísar eru á votrýmum. Þvottaherbergi er 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 115,9 m2       Bílageymsla

OPIÐ HÚS mánudaginn 15 okt kl : 17:00-17:30

Staðarbakki 2    109 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 142,5fm 6 herbergja endaraðhús með 20fm bílskúr, samtals : 
162,5fm. Eignin skiptist í : forstofu, wc, stofu, borðstofu, eldhús, fjögur herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Vestur svalir. Örstutt í þjónustu.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 6     

64.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16 okt kl : 17:00-17:30.

Friggjarbrunnur 17-19    113 Rvk

Vel skiplulagt 242,6fm parhús á 3 hæðum með möguleika á aukaíbúð á jarðhæð. Húsið 
er skráð 219,4fm og innbyggður bílskúr er skráður 23,2fm, samtals : 242,6fm. Eignin 
skiptist eftirfarandi Á miðhæð : forstofa, wc, eldhús, stofu, borðstofu, svalir. Efri hæð: 4 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og svalir. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 8           

87.900.000 Ástu – Sólliljugata 7    270 Mos

Glæsileg 156fm 4-5 herbergja efri sérhæð með sérinngangi mjög vel staðsett með 
fallegu útsýni. Eignin skiptist í : forstofu, gang, eldhús, stofu, borðstofu, 3 herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu/ fjórða herbergið, svalir og sam.geymslu á 
jarðhæð. Lofthæð er 3,3mtr í búðinni og mjög stórir gluggar í alrými. Eignin getur 
losnað fljótlega. Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 5-6     

65.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Vatnsstígur 21    101 Reykjavík 117.000.000

Glæsileg útsýnisíbúð á 10.hæð ásamt stæði í bílageymslu við 
Vatnsstíg í Skuggahverfinu.  Allar innréttingar  vandaðar og 
sérsmíðaðar, gólfsíðir gluggar með óhindruðu sjávarútsýni, eldhús 
og aðalbaðherbergi voru endurnýjuð á glæsilegan hátt 2014, 
falleg sérhönnuð lýsing, arinn í stofu, vönduð gólfefni, allar hurðir í 
yfirstærð og yfirbyggðar svalir eru meðal þess sem einkenna þessa 
fallegu íbúð. Sjón er sögu ríkari..   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: xx 138,0 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 780 2700

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

Við Styðjum
Bleiku slaufuna 
2018



OPIÐ HÚS mánudaginn 15. okt. Kl. 17.00-17.30

Rauðalækur 57    105 Reykjavík

Einstaklega fallega 5 herbergja sérhæð með sér inngangi ásamt bílskúr í góðu 
þríbýli á eftirsóttum stað í Reykjavík, 3 svefnherbergi eru á hæðinni og 1 herbergi 
í kjallara ásamt baðherbergi með sturtuaðstöðu. Íbúðin sem er á 2 hæð hefur 
fengið mikið viðhaldá síðustu árum. Tvennar svalir,góð bílastæði. 
Upplýsingar veitir Lilja fasteignasali í gsm: 663 0464

Herbergi: 5     Stærð: 172,5 m2

73.100.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16 okt. Kl 17.30-18.00

Naustabryggja 33  110 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja þakíbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi í Bryggjuhverfi 
Grafarvogs. Íbúðin er á 2 hæðum með 2 svölum 15.2 fm þaksvölum og 5.1 fm 
svölum stofurými báðar til suðurs. Fallegt útsýni til norðurs, vesturs og suðurs. 
Tvö baðherbergi með sturtuaðstöðu. Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir. 
Upplýsingar veitir Lilja fasteignasali í gsm: 663 0464

Herbergi: 4     Stærð: 122,2 m2

59.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. okt kl. 17:30-18:00

Hjallabraut 11    2221 Hafnarfirði 53.900.000

Gullfalleg, vel skipulögð og afar rúmgóð 6 herb. endaíbúð á 3. hæð í fjölbýli teiknuðu 
af Kjartani Sveinssyni. Stór stofa, borðstofa og 4 svefnherbergi (auðvelt væri að loka 
borðstofu og breyta í 5. herbergið). Rúmgott flísalagt hol með miklum skápum. Eldhús 
endurnýjað fyrir ca. 12 árum, einnig mjög rúmgott. Tvennar suðursvalir. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 6     Stærð: 163,1 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 898-6106

Aratún 20    210 Garðabæ 67.900.000

Gott raðhús á einni hæð með fallegum garði, skráð 122,5 fm og 
bílskúr skráður 38,9f m, samtals skráð 161 fm . Í húsinu er forstofa, 
baðherbergi, gestasalerni, stórt eldhús, 2-3 svefnherbergi borðstofa 
og stofa. Auk þess þvottahús og í aftari hluta bílskúrs er eitt svefn-
herbergi og lítið leikrými milli þess og þvottahúss. Húsið hefur verið 
mikið endurnýjað s.s. þak, gluggar, innréttingar gólfefni og skólplögn 
Góður skjólsælursuðurgarður. Stutt í alla almenna þjónustu.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 5     Stærð: 161,4 m2      

 Nýtt og nútímalegt miðborgarhverfi með skjólsælum görðum,  

útiv star og leiksvæði.

 Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.

 Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða flísalögð.

 Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.

 Innréttingar hannaðar af G.K.S.

 Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á 

innréttingum.

 Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.

 Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.

 Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en 

án gólfefna.

  

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG

HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

NÝR ÁFANGI 
KOMINN Í SÖLU! 
LÁGALEITI 5, 7 og 9
EFSTALEITI 27 og LÁGALEITI 1-3

Íbúðir frá 35fm studíó-íbúðir upp í 5 herb. 120fm

Verð frá kr. 28.400.000

Stúdíóíbúð verð frá 28,5m      2. herb. verð frá 33.9m

3. herb. verð frá 58.9m       4. herb. verð frá 64.9m

5. herb. verð frá 79.8m

KYNNING 
verður í sýningaríbúð að Jaðarleiti 6 #102

á EFSTALEITI 19-27 
og LÁGALEITI 1-9

ÞRIÐJUDAGINN 16. OKT. 
KL.17:30-18:30

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3

LÁGALEITI 5,7,9

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 16. okt kl.17:30-18:00

Njörvasund 23     104 Reykjavík

Góð 3ja herbergja íbúð á einni hæð í þríbýli með sérinngangi í kjallara. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.
Eignin er skráð 80fm þar af geymsla 4,7fm og er íbúðin sjálf 75,3fm.
Íbúðin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, stofu, baðherbergi og eldhús. 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Jón Gunnar fasteignasali í gsm: 848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 80,0 m2      

36.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 15 okt kl : 18:00-18:30.

Vífilsgata 20    105 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 53,1fm 2 herbergja íbúð á miðhæð í góðu húsi á þes-
sum sívinsæla stað. Eignin skiptist í : hol, stofu, borðstofu, eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu. Eignin getur losnað fljótlega. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 2     

32.900.000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
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Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  

Grænlandsleið 113 – Rvk Efsti-Dalur 801 – Selfossi Smárabarð 220 – Hafnfj. Fellsás 270 – Mosfellsbæ 

Þar sem hjartað slær

Hlýlegt og fallegt sumarhús í Efstadal Bláskógabyggð rétt 
við Laugarvatn. Húsið stendur í fallegri skógi vaxinni hlíð 
fyrir ofan bæinn Efstadal í nálægð við fallegar gönguleiðir 
t.a.m. Kóngsveg. V – 15,9 millj

Falleg 2ja herb. íbúð með sérinngangi á jarðhæð. Lokuð 
forstofa, stofa, eldhús með litlum borðkrók, baðherbergi, 
svefnherbergi, gluggalaus geymsla innan íbúðar.  
V- 31,9 millj.

Mjög rúmgóð og björt 134m2  neðri sérhæð og aukaíbúð 
með stórfenglegu útsýni. Báðar íbúðir með sérinngangi. 
V-46,9

Glæsilegt endaraðhús á einstökum útsýnisstað. Húsið er 
tveimur hæðum, gengið inn á efri hæð í rúmgott alrými 
með stofu og eldhúsi, gestasalerni, þvottahúsi og bílaskúr. 
Þrjú svefnherb., fataherb., baðherb. og hol á neðri hæð. 
Pallur við efri hæð. V – 92,9 millj

VIÐBÓTARHÚSNÆÐISLÁN

Kynntu þér tækifærin á framtidin.is

LÁTUM DÆMIÐ 
GANGA UPP

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Björt og vel skipulögð 
íbúð á neðri hæð í 
nýju fjórbýlishúsi í 
Hagalandi á Selfossi. 
Húsið er byggt úr 
forsteyptum eining-
um, málað að utan 
í hvítum lit. Þak er 
flatt klætt með PVC 
þakdúk. Gluggar og hurðir eru ál/tré. Íbúðin er alls 78,5m2 að 
stærð. Húsið skilast fullbúið að innan sem utan. Lóðin skilast 
þökulögð, bílaplan verður malbikað. Nánari upplýsingar á 
skrifstofu Árborga. Verð: frá 29.9 millj. 

Álalækur 34, 800 Selfoss
-Fullbúin íbúð með gólfefnum-

Þorsteinn  
Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Fallegt og skemmtilega 
hannað 4ra herb. parhús 
í “funkís” stíl í byggingu 
í Hagalandi á Selfossi. 
Húsin eru timbuhús, 
klætt að utan með litaðri 
smábáru og ómeðhönd-
luðu lerki í bland. Húsið 
skilast fullbúið að utan 
og fokhelt að innan. Heildarstærð eignarinnar er 104,8m2. Í 
heildina er um að ræða mjög viðhaldslétt parhús í nýju og 
skemmtilegu hverfi. Afhending á fokheldri eign er í maí 2019. 
Verð: 24.490.0000 kr. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.

Urriðalækur 18-20, 800 Selfoss



BAUGAKÓR 16 - NEÐRI SÉRHÆÐ 

ÞÓRÐARSVEIGUR 30 - MIKIÐ ÚTSÝNI. 

HÓLMGARÐUR 66 - 4RA HERBERGJA - TÆKIFÆRI. 

SUÐURMÝRI 44 - PARHÚS

Vönduð og vel skipulögð neðri sérhæð í fjórbýlishúsi. Sérinngangur, 
sólpallur, þrjú góð svefnherbergi og bjartar stofur.  Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. 
Opið hús á morgun þriðjudag kl 17:30-18:00 .  
Nánari uppl. veitir Bogi s: 699-3444

Falleg  3ja herbergja, 98 fm fm útsýnis íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.  Eigninni 
fylgir stæði í bílskýli.  Stórar vestur svalir og mikið útsýni yfir borgina og 
flóann. Verð: 44 millj.  
Opið hús á morgun þriðjudag kl. 18:45 - 19:15. Nánari uppl. veitir Bogi s: 
699-3444

Mjög vel skipulögð 4ra herbergja efri hæð í tvíbýli.  Íbúðin er í góðu ástandi 
en er nokkuð upprunaleg.  Húsið sjálft er hefur fengið gott viðhald og er í 
góðu ástandi. Hægt er að lyfta upp risinu eins og búið er að gera á íbúðinni 
við hliðina. Verð 39,9 millj. Opið hús á morgun þriðjudag kl. 17:00 - 17:30.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, s: 895-1098.

Virkilega aðlaðandi 179,4 fm parhús á Seltjarnarnesi.  Bjart eldhús- og 
stofurými á neðri hæð, auk snyrtingar og þvottahúss.  Vandaður hringstigi 
upp á efri hæðina, þar sem er rúmt hol, þrjú herbergi og bað. Bílskúr 27,3 
fm.  Sólpallur og stórar svalir. Verð: 89,9 m.  
Opið hús á miðvikudag kl. 17-18. Uppýsingar veitir Ragnar 774 7373.  

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

BÓKIÐ SKOÐUN.
Um er að ræða heila skrifstofuhæð miðsvæðis á höfuðborgarstæðinu þar 
sem að stutt er í alla þjónustu og stofnbrautir.

Hæðin skiptist í tvö fastanúmer 201-2398 & 225-8401 og fyrir vikið myndast 
sameignarfermetrar á hæðinni en heildarstærð hæðarinnar er 327.8 fm.
Helmingur hæðarinnar er í útleigu í dag með ágætis leigutekjum.
Húseign er mjög góð að utan og snyrtileg að innan, gluggar eru á tvo 
vegu.

EIGN ER LAUS TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING.

V. 95 millj. Sveinn s. 6900.820

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  
fasteignasali
Sími 690 0820

BOLHOLT 8 – 105 RVK.

Hús til flutnings
Húsin eru 27 fm að stærð með sér baðherbergi.

Innifalið í verði: 

-

Verð: 5.500.000 m/vsk

Ls. Sumarhús slf. - Nánari upplýsingar í síma: 690-6166 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11

Kársnesbraut 108
ATVINNUHÚSNÆÐI Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í sölu 944 fm atvinnuhúsnæði á 1. hæð við Kársnesbarut. Um er að ræða alla 
hæðina. Ein innkeyrsluhurð er í rýmið ásamt nokkrum inngangshurðum. Gott aðgengi er að 
húsinu og eins næg bílastæði. Hæðin er stúkuð upp í nokkur bil með léttum timburveggjum og 
skiptist m.a. uppí skrifstofur, lagerrými, salerni og kaffistofu. Húsið býður uppá mikla möguleika, 
hægt að skipta upp í smærri einingar eða eina heild

ATVINNUHÚSNÆÐI - 200 KÓPAVOGUR

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

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM.



Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár

ellert@eignalind.is
simi  893 4477

FRÍTT VERÐMAT 
FASTEIGNA

- kíktu á 
www.verdmat.is eignalind.is

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is
sími 865 3022

Jónas Örn Jónasson
Lögmaður og lögg. fast.

jonas@eignalind.is
sími 770-8200

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

aa@Eignalind.is 
Sími 612 1414

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Efristígur Þingvellir 41,9 millj.Verð :

Glæsilegt 115,1 fm sumarhús í landi Kárastaða við Þingvelli
Lóðin er 10.000 fm með miklum trjágróði og fallegri aðkomu
Húsið er byggt árið 2003 og hefur fengið mjög gott viðhald og vel hugsað um það 
Í húsinu eru 3-4 svefnherbergi, 2 fullbúin baðherbergi og gestasnyrting

Vandað hús á vinsælum stað

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

TIL SÖLU BÍLALEIGA Í EIGIN HÚSNÆÐI

Hef fengið í sölu bílaleigu sem hefur verið í rekstri til fjölda ára.
Bílaleigan er rekin í eigin húsnæði og er þar einnig aðstaða til viðgerða.

Mjög góð staðsetning til að taka á móti farþegum sem koma til landsins. 

Er til afhendingar nú þegar. 

Eignaskipti möguleg.

Nánari upplýsingar veitir Þorlákur Ómar Einarsson lögg. fasteignasali

í síma 820 2399 eða 533 1004

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.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  Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677
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Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Tilbúnar stærðir eða smíðaðir eftir máli

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

SMÁAUGLÝSINGAR  3 M Á N U DAG U R     1 5 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir 

í s. 661 7000

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2018.  
Úthlutað verður  kr. 1.500.000 í styrki þetta árið.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að rannsóknar-
verkefni til lokaprófs á háskólastigi. 

Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum 
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða 
hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi og skulu 
umsóknir vera sendar á netföngin eyjolfur@fraedslunet.is 
eða sigurdur@hfsu.is.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna  á 
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

Tilkynningar

Þorláksgeisli 3
Björt fjögurra herbergja 124,5 fm. endaíbúð á hæð, 
2,6 fm. sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í  
lokaðri bílageymslu, samtals 127,1 fm. Lyfta er í húsinu.
Verð: 51.9M.

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á miðvikudögum

Viðskiptafréttir 
sem skipta máli

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

ERTU Í LEIT AÐ 
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Þjóðadeildin

A-deild 
 
Riðill 1
 
Holland - Þýskaland 3-0 
1-0 Virgil Van Dijk (30), 2-0 Memphis Depay 
(86.), 3-0 Georginio Wijnaldum (90+3). 
 
Riðill 3
 
Pólland - Ítalía 0-1 
0-1 Cristiano Biraghi (90+2.). 
 
 
B-deild 
 
Riðill 1
 
Slóvakía - Tékkland 1-2 
0-1 Michael Krmencik (52.), 1-1 Marek Ham-
sik (62.), 1-2 Patrik Schick (76.) 
 
Riðill 2
 
Rússland - Tyrkland 2-0 
1-0 Roman Neustadter (20.), 2-0 Denys 
Cherysev (78.). 
 
Riðill 4
 
Írland - Danmörk 0-0 
 
 
 
 
C-deild 
 
Riðill 1
 
Ísrael - Albanía 2-0 
 
Riðill 3
 
Noregur - Slóvenía 1-0 
 
Búlgaría - Kýpur 2-1 
 
Riðill 4
 
Rúmenía - Serbía 0-0 
 
Litháen - Svartfjallaland 1-4 
 
 
D-deild 
 
Riðill 1
 
Georgía - Andorra 3-0 
 
Lettland - Kazakhstan 1-1 
 
Riðill 3
 
Færeyjar - Kósóvó 1-1 
 
Azerbaídjan - Malta 1-1 
 
Riðill 4
 
Armenía - Gíbraltar 0-1 
 
Makedónía - Liechtenst. 4-1

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu fær í kvöld tækifæri 
til að svara fyrir neyðarlegt tap 
gegn Sviss þegar liðin mætast á ný 
á Laugardalsvelli. Íslenska liðið átti 
einn sinn versta dag í lengri tíma 
í St. Gallen á meðan heimamenn 
léku á als oddi og niðurstaðan var 
0-6 skellur. Er þetta síðari heima-
leikur Íslands í Þjóðadeildinni og 
næstsíðasti leikur Íslands í keppn-
inni þetta árið, árinu lýkur með 
leik gegn Belgíu ytra í nóvember.

Það var ansi margt jákvætt í 
leik Íslands gegn ríkjandi heims-
meisturum Frakklands á dög-
unum sem lauk með 2-2 jafntefli í 
Guingamp. Þar sá maður hið rétta 
andlit íslenska liðsins sem er búið 
að endurheimta nokkra lykilleik-
menn og var allt annar bragur yfir 
liðinu en í Sviss.

Þrátt fyrir að hafa fengið á sig 
tvö mörk á lokamínútum leiks-
ins héldu þeir aftur af stjörnum 
prýddu liði Frakklands þar til á 
lokamínútum þegar augnabliks 
mistök kostuðu íslenska landsliðið 
sigurinn. Fram á við voru íslensku 
sóknarmennirnir sífellt ógnandi og 
var Ísland óheppið að bæta ekki 
við marki í fyrri hálfleik.

Áhyggjuefni er að þrír leikmenn 
íslenska liðsins meiddust í leiknum 
gegn Frakklandi, Guðlaugur Victor 
Pálsson verður ekki með í kvöld og 
óvíst er hvort að Birkir Már Sævars-
son og Rúnar Alex Rúnarsson verði 
klárir í slaginn. Þeir gátu þó tekið 
þátt í æfingu landsliðsins í gær. 
Erik Hamrén, þjálfari landsliðsins, 
virtist nokkuð brattur á blaða-
mannafundi í aðdraganda leiksins.

„Staðan á leikmannahópnum 
er bara ágæt, Guðlaugur Victor 
meiddist í leiknum gegn Frakk-
landi og Emil verður ekki með 

svo að við ákváðum að kalla inn 
Samúel Kára Friðjónsson úr U21 
landsliðinu. Rúnar Alex gat ekki 
æft í gær líkt og Birkir Már en þeir 
æfa með okkur í dag og við tökum 
stöðuna á þeim og Herði Björgvini 
sem æfði með okkur í gær.“

Æfingar gengið vel
Íslenska liðið flaug beint heim eftir 
leikinn gegn Frakklandi og hóf því 
endurhæfingu strax daginn eftir 
á meðan Sviss lék kvöldi seinna í 
Belgíu.

„Vonandi mun það reynast okkur 
vel að við fengum aukadag í hvíld, 
við höfum unnið vel í endurhæfingu 
í staðinn fyrir að eyða föstudeginum 
á ferðalagi,“ sagði Hamrén og bætti 
við að æfingar hefðu gengið vel 
undanfarna daga:

„Það er búið að ganga vel síðustu 
daga, við nutum góðs af því að 
fljúga beint heim með leiguflugi 
sem gaf okkur lengri tíma á Íslandi  
til undirbúnings. Við. Við þurfum á 

góðri frammistöðu að halda í dag, 
við ætlum að veita þeim meiri sam-
keppni heldur en síðast þegar við 
áttum arfaslakan dag.“

Fundað var um hvað fór úrskeiðis 
í leiknum í Sviss í gær.

„Við munum fara vandlega yfir 
síðasta leikinn okkar gegn Sviss, 
hvað fór úrskeiðis. Við eyddum 
löngum tíma í að ræða hvað hefði 
farið úrskeiðis í St. Gallen eftir 
leikinn, það var lítið um jákvæða 
punkta og heilmargt sem mátti 
laga. Það þarf mikinn undirbúning 
í fundarherberginu því við fáum 
stuttan tíma til að undirbúa liðið 
fyrir þessa leiki.“

Íslenska liðið brotnaði í seinni 
hálfleik í Sviss og gengu heimamenn 
á lagið.

„Við þurfum að sýna meiri gæði 
en í fyrsta leiknum og meiri aga, 
halda í það sem við leggjum upp 
með. Það þarf líka betra viðhorf, 
að leikmenn axli ábyrgð og knýi 
hver annan áfram. Í leiknum í St. 

Gallen skorti að menn reyndu að 
hvetja hver annan áfram, sérstak-
lega síðustu 30 mínúturnar,“ sagði 
Hamrén en bætti við að liðið hefði 
tekið framförum.

„Við spiluðum betur gegn Belgíu, 
enn betur gegn Frakklandi og gerum 
vonandi enn betur á morgun. Ef við 
eigum góðan leik getum við unnið 
leikinn í kvöld en ef þú mætir ekki 
af fullum krafti gegn svona sterkum 
mótherjum vinnurðu ekki marga 
leiki.“

Með augastað á undankeppni EM
Stóra gulrótin í leiknum í kvöld fyrir 
íslenska liðið er undankeppni EM 
2020. Ísland er eitt tólf liða í efstu 
deild Þjóðadeildarinnar og verða tíu 
efstu liðin í fyrsta styrkleikaflokki 
þegar dregið er í undankeppni EM 
í desember.

„Við vitum að við erum ekki í 
góðri stöðu eftir tvo leiki, marka-
tölu upp á níu í mínus og ekkert 
stig. Það verður erfitt að komast 
upp úr þriðja sætinu í riðlinum en 
leikurinn er mjög mikilvægur vegna 
undankeppninnar fyrir EM 2020. 
Það er stóra markmiðið, að vera í 
fyrsta styrkleikaflokki þegar dregið 
verður í Dublin í desember.“

Fyrsta skrefið er að vinna á morg-
un en ekki er víst að þrjú stig dugi 
íslenska liðinu.

„Ekki er víst að sigur dugi til þess 
að við verðum meðal tíu efstu en við 
munum gera allt sem við getum til 
að ná í fyrsta styrkleikaflokk. Það 
er líka mikilvægt að vinna leiki sem 
undirbúningur fyrir undankeppn-
ina, við þurfum að vera klárir þegar 
undankeppnin hefst. Ef við vinnum 
á morgun eigum við möguleika á 
að vera meðal tíu efstu en ef það 
mistekst verður erfitt að ná því úr 
þessu.“ kristinnpall@frettabladid.is

Þurfum að sýna mun meiri aga 
Íslenska karlalandsliðið mætir Sviss á Laugardalsvelli í kvöld og fær þar tækifæri til að hefna fyrir 0-6 tap 
síðast þegar liðin mættust. Erik Hamrén segir að landsliðið sé með augastað á undankeppni EM 2020. 

Berum virðingu fyrir Íslandi
Vladimir Petković, þjálfari Sviss, segist bera mikla virðingu fyrir íslenska 
landsliðinu. Hann á von á öðru liði Íslands í kvöld heldur en liðinu sem 
mætti til St. Gallen á dögunum.

 „Hver leikur er mismunandi og þetta var sérstakur leikur. Ísland 
saknaði nokkurra lykilleikmanna þennan daginn og við vissum vel af því 
og náðum að nýta okkur það. Við berum mikla virðingu fyrir íslenska 
liðinu og afrekum þess,“ sagði Petković á blaðamannafundi í höfuð-
stöðvum KSÍ í gær.

Petkovic fylgdist vandlega með leik Íslands og Frakklands.
„Ég horfði á hann og sá hvað Ísland lék vel fyrstu 80. mínútur leiksins. 

Þar sá maður íslenska liðið sem maður þekkti frá Heimsmeistaramótinu 
í sumar og síðustu ár. Ísland var óheppið að vinna ekki leikinn.“

Hann vonast til að hans menn finni ekki fyrir meiri þreytu á morgun.
„Það kemur í ljós, við gátum lítið æft í aðdragandanum en það er engin 

afsökun. Við verðum að mæta af fullum krafti.“

Það var létt yfir Gylfa Þór Sigurðssyni, fyrirliða íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, á æfingu liðsins á Laugardalsvelli í gær. Jafnteflið gegn Frakklandi 
virtist hafa gert liðinu gott og fyllt það sjálfstrausti fyrir leikinn gegn Sviss í kvöld sem er síðasti heimaleikur strákanna okkar á þessu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

FÓTBOLTI Landslið Gíbraltar vann 
fyrsta keppnisleik sinn í sögu knatt-
spyrnusambandsins um helgina 
þegar það vann óvæntan 1-0 sigur 
á Armeníu í Jerevan.

Knattspyrnusamband Gíbraltar 
var samþykkt af evrópska knatt-
spyrnusambandinu, UEFA, árið 
2013 og lék landslið Gíbraltar fyrsta 
landsleik sinn ári síðar.

Fyrstu undankeppnir Gíbraltar 
hafa reynst liðinu erfiðar. Í tuttugu 
leikjum skoraði Gíbraltar aðeins 
fimm mörk en fékk á sig 103.

Alls var Gíbraltar búið að leika 
22  keppnisleiki án sigurs þar til um 
helgina. Joseph Chipolina skoraði 
eina mark leiksins af vítapunkt-
inum. 

Dagurinn gekk þó ekki áfallalaust 
fyrir sig fyrir lið Gíbraltar. Mistök 
ollu því að þjóðsöngur Liechten-
stein var spilaður í aðdraganda 
leiksins en ekki þjóðsöngur Gíbralt-
ar.  – kpt 

Gíbraltar vann 
sinn fyrsta leik
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FOTBOLTI Markahrókurinn Alfreð 
Finnbogason er kominn aftur 
inn í landsliðið og verður eflaust 
í fremstu víglínu í kvöld þegar 
Ísland mætir Sviss á Laugardals-
velli. Meiðsli komu í veg fyrir að 
hann gæti tekið þátt í fyrsta verk-
efni landsliðsins undir stjórn Eriks 
Hamrén og var hann því í stúkunni 
gegn Sviss og Belgíu í síðasta mán-
uði.

Alfreð kom aftur inn í byrjunar-
lið Íslands gegn Frakklandi fyrir 
helgi og lagði upp eitt mark á þeim 
45  mínútum sem hann lék í jafn-
teflinu gegn Frakklandi.

Var ákvörðun tekin í samráði við 
þjálfarateymi KSÍ og Augsburg um 
að hann myndi aðeins leika fyrri 
hálfleikinn og er því ekkert sem er 
að plaga Alfreð fyrir leikinn í kvöld.

„Það var sameiginleg ákvörðun 
mín, þjálfarateymisins og lands-
liðsins að ég myndi bara spila 
fyrri hálfleikinn í Frakklandi. Ég er 
nýfarinn af stað á ný og það hefði 
verið áhættusamt að taka fjóra 
heila leiki á tveimur vikum þannig 
að við stigum varlega til jarðar. Við 
höfum reynt að gera það, ég átti 
ekki að spila 90 mínútur strax með 
Augsburg en það gekk vel og það er 
erfitt að koma af velli þegar maður 
er að leita að þrennu,“ segir hann 
hlæjandi. 

Það kom til greina að hann yrði 
hvíldur gegn Frakklandi en hann 
langaði að mæta ríkjandi heims-
meisturum.

„Þetta var sérstakur leikur gegn 
heimsmeisturunum og það kom 
upp hvort ég ætti að hvíla en þetta 
gekk allt saman vel. Ég æfði í dag og 
er bjartsýnn fyrir mánudaginn, ég 
treysti mér til að spila allan leikinn 
gegn Sviss og mun ekkert hlífa mér 
þar.“

Stoltið er sært
Alfreð var sjálfur í stúkunni gegn 
Sviss ytra og þurfti að fylgjast með 
einu versta tapi Íslands í lengri tíma.

„Ég fer ekkert í felur með það, 
það var mjög erfitt að fylgjast með 
leiknum. Það sást í fyrri hálfleik 
að það var eitthvað að og það voru 
ansi margir sem áttu ekki sinn 
besta dag. Liðið var ekki 
að smella saman, það 
gerist  því 

miður í fótbolta og þegar liðið á 
slæman dag þá lenda menn illa 
í því. Það vita það allir að þetta 
var okkur ekki sæmandi en það 
er okkar að sýna að þetta hafi 
bara verið slys,“ segir Alfreð og 
tekur undir að stolt liðsins sé að 
einhverju leyti sært.

„Auðvitað er stoltið sært eftir 
svona leiki, okkur finnst við vera 
með betra lið en við sýndum 
þennan dag og við sýndum það 
strax gegn Frakklandi. Í knatt-
spyrnu ertu alltaf dæmdur af síð-
ustu leikjum og umræðan er fljót 
að breytast eftir 2-3 lélega leiki. 
Við getum ekki mótmælt henni 
vegna úrslitanna en að fella dóma 
um að við séum búnir, gamlir og að 
það þurfi að henda út hálfu liðinu er 
ótímabær. Þessi hópur hefur verið 
lengi í þessu saman og við höfum 
ekki miklar áhyggjur, við ætlum að 
snúa þessu við.“

Verður þetta annar leikur 
landsliðsins á heimavelli undir 
stjórn hins sænska Eriks Hamrén.

„Hann er mjög almennilegur og 
þægilegur í viðmóti. Það er auð-

velt að spjalla við hann 
sem er gott. Það þarf að 
sýna honum skilning 
og gefa tíma, hann er 
að kynnast leikmönn-

unum og sjá hverjir 
v e r ð a  h a n s 

menn. Flestir 
aðrir þjálf-
arar  hafa 

haft miklu 

lengri tíma til að stilla saman strengi 
og velja sinn hóp, hann er ennþá að 
finna hvaða leikmenn hann vill hafa 
í og í kringum hópnum. Það sem 
allir vilja hafa í fótbolta er tími en 
enginn virðist fá hann, þú færð ekki 
mikla þolinmæði sem þjálfari.“

Þegar tveir leikir eru eftir er nán-
ast útilokað að Ísland vinni riðilinn. 
Þrátt fyrir það er mikilvægt að vinna 
leikinn á morgun til að vera ekki á 
meðal neðstu þjóða í Þjóðadeild-
inni. Tíu efstu liðin verða í fyrsta 
styrkleikaflokki í undankeppni EM 
2020 en neðstu tvö liðin fara í annan 
styrkleikaflokk.

„Það er það sem við erum að 
horfa á núna, það verður mjög erf-
itt að vinna okkar riðil úr þessu og 
núna er það okkar að vinna þennan 
leik og koma þessu aftur á stað. Sýna 
að við erum ennþá til staðar. Við 
finnum fyrir smá stemmingsleysi 
eftir síðustu leiki og HM, margir sem 
halda að þetta sé búið. Það er auð-
velt að halda það, þetta gerðist líka 
eftir  EM en við viljum sýna að það 
sé enn líf í okkur og erum hungraðir 
að fara á annað stórmót.“

Voru spennandi möguleikar
Alfreð var orðaður við hin ýmsu 
félög í sumar og vissi hann af áhuga 
nokkurra þeirra en hann varð áfram 
hjá þýska félaginu Augsburg. Verður 
þetta þriðja heila tímabilið hans í 
Þýskalandi eftir að hafa komið upp-
haflega á láni árið 2016.

„Ég skoðaði það alvarlega hvort 
að það væri rétti tíminn að skipta 
um félag í sumar. Ég er 29 ára og 
fannst þetta góður tímapunktur 
til að taka næsta skref, eftir þrí-

tugt koma smá fordómar gagnvart 
leikmönnum og endursöluverðið 
lækkar. Það komu tilboð í sumar 
sem félagið neitaði, Augsburg verð-
mat mig hærra en félögin sem voru 
að spyrjast fyrir,“ segir Alfreð og 
bætir við að það hafi verið heillandi 
tilboð.

„Það voru spennandi tilboð og ég 
missti ef til vill aðeins einbeitinguna 
á undirbúningstímabilinu, þá er ég 
bæði meiddur og veit af áhuga ann-
arra félaga en ég er mjög ánægður að 
vera áfram hjá Augsburg. Mér líður 
mjög vel þar og er að spila í einni af 
sterkustu deildum heims. Um leið 
og glugginn lokaðist þá setti ég mér 
ný markmið og fékk tíma til að ná 
mér af meiðslunum,“ sagði Alfreð 
sem hefur byrjað tímabilið með 
látum. Fjögur mörk í tveimur leikj-
um. Hann var ekki langt frá því að 
fá silfur- eða bronsskóinn í Þýska-
landi í fyrra.

„Það mátti litlu muna, ég hefði 
líklegast náð því ef ég hefði haldist 
heill og það hefði verið flott á feril-
skrána. Það er eitt af þessum ef og 
hefði sem maður rifjar upp sem 
gamall maður seinna meir,“ segir 
hann hlæjandi og heldur áfram: 
„Fyrstu leikirnir hafa verið langt 
um fram væntingar, að skora fjögur 
í fyrstu tveimur. Ég setti ekki neina 
pressu á sjálfan mig en mér líður vel 
og fer fullur sjálfstrausts inn á völl-
inn í hvert sinn. Þetta er sambærileg 
upplifun og þegar ég var í Hollandi, 
ég geng alltaf inn á völlinn með þá 
tilfinningu að ég sé að fara að fá færi 
og skora og það er góð tilfinning 
fyrir framherja.“  
kristinnpall@frettabladid.is

Stoltið er auðvitað sært eftir 
síðasta leikinn gegn Sviss
Markahrókurinn Alfreð Finnbogason er heill heilsu og klár í slaginn fyrir leikinn gegn Sviss í kvöld. Hann 
fylgdist með fyrri leiknum meiddur uppi í stúku í St. Gallen og segir að stolt liðsins hafi særst þann daginn.

Alfreð fagnar hér sögulegu marki sínu gegn Argentínu, fyrsta marki Íslands á HM í sumar. NORDICPHOTOS/GETTY

Alfreð hefur skorað 26 mörk 
í 53 leikjum fyrir þýska 
félagið.
NORDICPHOTOS/GETTY

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Ungstirnið Guð-
björg Jóna Bjarnadóttir setti nýtt 
Íslandsmet í 200 metra hlaupi á 
Ólympíuleikum ungmenna í Bue-
nos Aires um helgina þegar hún 
kom í mark á 23,55 sekúndum.  Eftir 
að hafa bætt 21 ára gamalt Íslands-
met Guðrúnar Arnardóttur fyrr í 
sumar gerði hún enn betur og bætti 
það um sex sekúndubrot í Argent-
ínu um helgina.

Guðbjörg kom fyrst í mark á laug-
ardaginn, 61 sekúndubroti á undan 
Leticiu Mariu Nonato Lima frá 
Brasilíu, en er ekki búin að tryggja 
sér gullverðlaunin.  

Keppnin í frjálsum er með nýstár-
legu sniði á þessu móti því saman-
lagður árangur í tveimur umferðum 
gildir til sigurs á mótinu. Fer seinna 
hlaupið fram á morgun. – kpt

Guðbjörg Jóna 
bætti eigið met í 
Buenos Aires

Guðbjörg var fánaberi Íslands á opn-
unarhátíðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Ásthildur Helgadóttir 
verður ekki næsti aðstoðarþjálfari 
íslenska kvennalandsliðsins í fót-
bolta samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Fyrr í vikunni var greint 
frá því að Jón Þór Hauksson væri í 
viðræðum við KSÍ um að taka við 
kvennalandsliðinu af Frey Alexand-
erssyni og Ásthildur yrði honum til 
aðstoðar.

Ásthildur afþakkaði hins vegar 
starf aðstoðarþjálfara. Ekki liggur 
fyrir hver verður aðstoðarmaður 
Jóns Þórs með landsliðið. 

Ásthildur er einn besti leikmaður 
Íslands frá upphafi en hún skoraði 
23 mörk í 69 landsleikjum og var á 
sínum tíma einn besti leikmaður 
sænsku úrvalsdeildarinnar. Hún 
vann einnig fjölda titla hér á landi.

Jón Þór, sem er hættur sem 
aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörn-
unnar, verður væntanlega kynntur 
sem næsti þjálfari kvennalandsliðs-
ins í næstu viku. Hann er fertugur 
Skagamaður sem hefur lengi starfað 
við þjálfun en hefur litla reynslu 
sem þjálfari meistaraflokks. Hann 
stýrði ÍA í síðustu sex leikjunum í 
Pepsi-deild karla í fyrra. – iþs

Ásthildur 
verður ekki 
aðstoðarþjálfari

HANDBOLTI Ákveðið var að fresta 
leik Hauka og ÍBV í Olís-deild 
kvenna í gær. 

Er þetta annar leikur ÍBV í röð 
sem samgönguörðugleikar setja 
strik í reikninginn. Fyrir helgi þurfti 
HSÍ að fresta leik ÍBV og Vals um sól-
arhring þar sem Valskonur komust 
ekki til Eyja í tæka tíð. 

Tók HSÍ ákvörðun í samráði við 
félögin um að fresta leiknum vegna 
óvissu um siglingaráætlun Herjólfs. 
Var leiknum frestað um sólarhring 
og fer fram klukkan 18:00 í kvöld í 
DB-Schenker höllinni, heimavelli 
Hauka.  – kpt

Leik Hauka og 
ÍBV frestað
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Glaðbeittir á 
æfingu í gær
Íslenska karlalandsliðið æfði á Laugardalsvelli undir 
árvökulum augum Eriks Hamrén í gær. Stefán Karls-
son, ljósmyndari Fréttablaðsins, smellti af þessum 
myndum frá æfingu strákanna okkar í gær

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Brynjólfsson
framkvæmdastjóri Verkfæralagersins, 

Kríuhólum 4, Reykjavík,
lést sunnudaginn 23. september á 

Tenerife. Útför hans verður gerð frá 
 Bústaðakirkju þriðjudaginn 16. október kl. 13.00.

Hrafnhildur Gunnarsdóttir
Brynjólfur Gunnarsson  Ásta Bjarnadóttir
Tómas Haraldsson  Selma Smáradóttir

Móeiður Tómasdóttir
Sara Brynjólfsdóttir  Alma Brynjólfsdóttir

Veislan var nú á laugardaginn 
og ég hélt upp á afmælið 
með heimatónleikum. Ég 
söng nokkur eigin lög en 
líka standarda. Það kom líka 

danshópur og dansaði með mér. Þetta 
var mikið fjör,“ segir Bergljót.

Hún segir að á þessum tímamótum 
hafi núvitundin sjaldan verið meiri. 
„Lífið er mesta ævintýrið sem okkur er 
boðið upp á. Það er ekkert sjálfgefið að 
maður fái að lifa þetta lengi. Ég hef misst 
ættingja, skólafélaga og æskuvinkonu 
fyrir aldur fram.“

Bergljót lenti í alvarlegu slysi fyrir 
nokkrum árum þegar hún flaug af hest-
baki. „Ég er þakklát fyrir að hafa náð 
bata. Ég brotnaði á tveimur hryggjar-
liðum og gat ekki stigið í fæturna fyrst á 
eftir. Mér er enn þá illt í bakinu en það 
minnir mig bara á að ég er á lífi.“

Ellefta barnabók Bergljótar er nýkom-

in út. Hún ber heitið Rosi fer í bað. 
„Bókin er um Rosa sem er rosaleg risa-
eðla. Ég skrifaði hana fyrir tíu árum og 
hún var tilbúin til útgáfu en var frestað 
vegna hrunsins. Hún er búin að vera á 
lista hjá Forlaginu yfir bækur sem á að 
gefa út og nú var ákveðið að drífa í því.“

Bergljót segist halda að þetta sé fyrsta 
íslenska baðbókin. „Mér finnst mjög 
mikilvægt að börn kynnist bókaforminu 
mjög snemma og þetta er upplagt því 
um leið og þau geta farið að grípa í eða 
halda á hlutum geta þau skoðað þessa 
bók. Þótt flestum börnum þyki gaman 
að fara í bað er það ekki alltaf efst á óska-

listanum. Þá getur verið gott að grípa í 
þessa bók.“

En það er fleira á döfinni hjá Berg-
ljótu því að hún er líka leikstjóri Leik-
hópsins Perlunnar.

„Leikhópurinn fagnar bráðum 35 ára 
afmæli og af því tilefni hefur forsetinn 
boðið okkur á Bessastaði. Þar ætlum við 
að sýna honum nokkur létt ævintýri og 
dæmisögur. Ég hlakka mikið til og allir 
í hópnum eru spenntir.“

Bergljót fær hópinn svo í heimsókn til 
sín í vikunni til æfinga en einnig til að 
fagna fimmtugsafmælinu. „Það má segja 
að ég fái margfalt afmæli út úr þessu.“

Þann 11. nóvember mun Bergljót 
svo syngja ásamt kór á tónleikum í Sel-
fosskirkju. „Stjórnandinn er búinn að 
útsetja tvö lög eftir mig fyrir kór. Ég hef 
ekki áður flutt lögin mín með kór og ég 
hlakka til að heyra útsetningarnar.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Lífið er mesta ævintýrið 
sem okkur er boðið upp á
Söngkonan og barnabókarithöfundurinn Bergljót Arnalds fagnar fimmtugsafmæli 
sínu í dag. Hún er nýbúin að senda frá sér sína elleftu barnabók og hefur nóg fyrir 
stafni. Fram undan er leiksýning á Bessastöðum og tónleikar í Selfosskirkju.

Bergljót Arnalds brotnaði á tveimur hryggjarliðum er hún flaug af hestbaki fyrir nokkrum árum en er hér á fílsbaki. MYND/ARI

Merkisatburðir
1674 Torsåker nornaréttarhöldin í Svíþjóð hefjast. 71 er 
hálshöggvinn eða brenndur á báli
1866 Stórbruni í Quebec í Kanada eyðileggur 2.500 hús.
1878 Rafmagnsljósafyrirtæki Edisons, Electric Light 
Company, er stofnað.
1880 Lokið við byggingu dómkirkjunnar í Köln í Þýsklandi, 
633 árum eftir að framkvæmdir hófust.
1889 Aðallestarstöðin í Amsterdam formlega opnuð.
1904 Japanir brjóta sókn Rússa á bak aftur í orrustunni um 
Shaho. Japanir missa 16 þúsund menn og hjá Rússum falla 
sextíu þúsund í valinn.
1941 Fyrstu fjöldanauðungarflutningar gyðinga til Austur-
Evrópu.
1944 Flokkur þjóðernissinna nær völdum í Ungverjalandi.
1951 Egypska þingið fellur frá samkomulaginu um Suez-
skurðinn.
1958 Sovétríkin gera tilraun með kjarnorkusprengju á 
Novaya Zemlya.
1970 Brú yfir ána Yarra í Melbourne í Ástralíu hrynur og 35 
farast.

1975 Ísland færir landhelgi sína úr 50 í 200 mílur.

1976 Bítillinn Ringo Starr sendir frá sér smáskífu með 
laginu A Dose of Rock ’n’ Roll.
1997 Bandaríkin senda á loft kjarnorkuknúna farið Cassini 
sem stefnt er á Satúrnus.
2011 Lególand opnar stærsta garð sinn í Winter Haven í 
Flórída.

Ringo Starr með félögum sínum í The Beatles.

Harka var í landhelgisdeilunni við Breta.

Hermann Göring, æðsti yfirmaður 
þýska flughersins og stofnandi Gesta-
po, hinnar illræmdu leynilögreglu í 
Þýskalandi nasismans, stytti sér aldur á 
þessum degi árið 1946.

Göring gekk í Nasistaflokkinn eftir að 
hann kynntist Adolf Hitler, stofnanda 
flokksins. Göring særðist illa eftir mis-
heppnaða valdaránstilraun Hitlers og 
nasistahyskis hans. Eftir þetta varð 
Göring háður verkjalyfjum.

Hitler gerði Göring að pólitískum ráð-
gjafa sínum árið 1930 og eftir að Hitler 
komst á valdastól fékk Göring meðal 
annars stórt hlutverk í að skipuleggja 

útrýmingarbúðir fyrir andstæðinga 
foringjans.

Bandarískir hermenn tóku Göring 
höndum 8. maí 1945. Þá var nasista-
foringinn settur í fangabúðir og látinn 
fara í megrun og afeitrun. Gefin var út 
ákæra á hendur honum í október sama 
ár. Göring var háttsettasti nasistafor-
inginn sem sætti ákæru fyrir stríðsglæpi 
í Nürnberg-réttarhöldunum.

Hermann Göring var dæmdur til 
dauða 1. október 1946 og átti að hengj-
ast. Aðeins nokkrum klukkustundum 
áður en fullnægja átti dómnum svipti 
Göring sig lífi með blásýruhylki.

Þ ETTA  G E R Ð I ST :  1 5 .  O KTÓ B E R  1 9 4 6

Hermann Göring gleypti blásýruhylki

Hermann Göring var handsamaður í lok 
seinni heimsstyrjaldarinnar.

Lífið er mesta ævintýrið 

sem okkur er boðið 

upp á. Það er ekkert sjálfgefið að 

maður fái að lifa þetta lengi.
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Opnunartími í Bónus:

Bónus Smáratorgi: 21. október  

Kjúklingaréttur

Kjúklingabringur í Tikka masala
með grænmeti, basmati hrís- 
grjónum og kryddjurtasósu

Fiskréttur

Hvítlauksmarineraður Lax
með rótargrænmeti, 

steiktu byggi og chili-mayjo

Lambakjötsréttur

Lambapottréttur í karrý-kókos 
með fersku grænmeti og  

basmati hrísgrjónum

Nautakjötsréttur

Austurlenskur nautapottréttur
með grænmeti og  

kartöflumús

Fiskréttur

Þorskhnakki Toscana
með sætum kartöflum  

og brokkolí

1.959
kr. pk.

2.398
kr. pk.

2.198
kr. pk.

2.398
kr. pk.

2.198
kr. pk.

Grænmetisréttur

Vegan soyakjöt með  
rótargrænmeti, byggi  

og chili-mayjo

Kjúklingaréttur

Kjúklingabringur í engifer  
og lime með fersku grænmeti og 
ofnbökuðum kartöfluteningum

Kjúklingaréttur

Pönnusteiktir kjúklingastrimlar 
Rub með fersku grænmeti og 

sætkartöflumús

1.798
kr. pk.

1.959
kr. pk.

1.959
kr. pk.

HVAÐ ER Í MATINN?



LÁRÉTT
1. svölun 
5. umrót 
6. í röð 
8. vínandi 
10. samtök 
11. færa 
12. lofttegund 
13. kk nafn 
15. ársverk 
17. sýna fram á

LÓÐRÉTT
1. fjölmörgum 
2. fúi 
3. rjúka 
4. neyta 
7. ásaka 
9. hirðusamur 
12. ginna 
14. eldsneyti 
16. utan

LÁRÉTT: 1. fróun, 5. los, 6. jk, 8. etanól, 10. sa, 11. 
ýta, 12. etan, 13. uggi, 15. mannár, 17. sanna.
LÓÐRÉTT: 1. flestum, 2. rota, 3. ósa, 4. njóta, 7. 
klandra, 9. nýtinn, 12. egna, 14. gas, 16. án.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Duras átti leik gegn Spielman í 
Vín árið 1907.

1. Hd8+! Kxd8 2. Rb7+ 1-0.  
Níu Íslandsmeistarar ung-
menna voru krýndir sl. laugar-
dag. Ítarlega frásögn og myndir 
má finna á www.skak.is. EM 
taflfélaga fer þessa dagana fram 
í Porto Carras á Grikklandi. Tvö 
íslensk félög taka þátt. 

www.skak.is:  EM taflfélaga.   

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.

Hvítur á leik

M18 FUEL™ skilar aflinu til þess 
að saga án þess að það dragi 
niður í henni við venjulegar aðstæður. 
Stærð blaðs 210mm með 63mm 
skurðargetu í 90°.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ High Output™
ONE-KEY™ elti- og öryggiskerfi.

Verð 179.900 kr. (með rafhlöðu)

M18 FUEL™ skilar aflinu til þess 
að saga án þess að það dragi 
niður í henni við venjulegar aðstæður. 
Stærð blaðs 210mm með 63mm
skurðargetu í 90°.

POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ High Output™
ONE-KEY™ elti- og öryggiskerfi.

Verð 179.900 kr. (með rafhlöðu)

M18 FTS210
Alvöru borðsög  
frá Milwaukee 

vfs.is

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur
Sunnan 3-10 
m/s og skúrir, 
en léttskýjað 
norðan- og 
austanlands. 
Suðaust-
lægari vindur, 
þykknar 
upp og fer 
að rigna um 
sunnanvert 
landið seint í 
kvöld. Hiti 2 
til 7 stig.

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu 
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun 
um málefni líðandi stundar.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Svaka hnöttur. 
Brjóst með eigin 
breiddargráðu...
hár sem eldur.

Það gæti 
verið hver 

sem er.

Ég vona að það 
þýði að þetta 
sé annar Jói.

U … já.

Palli, taktu 
upp skóna 

þína!

Palli, taktu upp 
skóna þína!

Palli, taktu upp 
skóna þína!

Ég veit ekki með þig, 
en ég vil fá 

tuðinu mínu deilt 
yfir heilt kvöld.

Móðir þín 
hatar að vera 
sein í Zumba.

Gætirðu verið 
eitthvað 

meira 
pirrandi?

Leyfðu mér 
að ná 

andanum 
fyrst.

Jói var hér

Jói var hér
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Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

TUDOR 
alltaf öruggt start 

eftir kaldar nætur.

Er bíllinn tilbúinn  
fyrir kuldann í vetur?

Hraðþjónusta

 Við mælum 
rafgeyma og 
skiptum um. 

Kler (Clergy) (POLISH W/ENG SUB) ......... 17:30

Touch Me Not  ....................................... 17:40

Bráðum verður bylting! ..............  18:00

Útey 22. júlí ............................................  20:00

Kler (Clergy) (POLISH W/ENG SUB) ........ 20:00

Mandy (ENGLISH WITHOUT SUBTITLES)... 20:00  

Lof mér að falla (ENG SUB) ..................21:50

Sorry to Bother You  ........................22:20

Mandy (ENGLISH WITHOUT SUBTITLES)....22:30 

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

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

15. OKTÓBER 2018
Viðburðir
Hvað?  Mandy í almennum sýningum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bió Paradís, Hverfisgötu
Fáum myndum hefur verið beðið 
eftir með jafn mikilli eftirvænt-
ingu. Nýjasta mynd Nicolas Cage 
frá leikstjóranum Panos Cosmatos 
með síðasta hljóðspori Jóhanns 
Jóhannssonar! Loksins getur 
almenningur skellt sér á herleg-
heitin og er mánudagur líklegast 
besti dagurinn til þess.

Hvað?  Borðtennismót á Miami
Hvenær?  20.00
Hvar?  Miami, Hverfisgötu
Á hverjum mánudegi er haldið 
allsherjar borðtennismót á 
öldurhúsinu Miami á Hverfisgötu. 
Dragðu bringuhárin upp, rakaðu 
á þig yfirvararskegg og skundaðu 
með spaðann á Hverfis.

Hvað?  Bráðum verður bylting!
Hvenær?  18.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Árið 1970, í kjölfar mikilla efna-
hagsþrenginga, var pólitískt andóf 
fyrirferðarmikið í íslensku sam-
félagi. Tveir atburðir stóðu upp 
úr: sendiráðstakan í Stokkhólmi 

í apríl og sprenging stíflu í Laxá. 
Þarna voru á ferð róttækir náms-
menn og róttækir bændur. Á sama 
tíma gripu konur til róttækari 
baráttuaðferða og Rauðsokka-
hreyfingin var stofnuð.

Hvað?  Lagersala | Brúðarkjólar, herra-
föt, síðkjólar og fylgihlutir
Hvenær?  12.00
Hvar?  Brúðarkjólasala Katrínar, 
Mjóddinni
Nú höfum við ákveðið að flytja 
úr Mjóddinni, segja skilið við 
brúðarkjólasöluna og einblína á 
herrafataleiguna og skírnarfatnað. 
Þar af leiðandi hefur verið efnt til 
lagersölu 1. til 19. október.

Hvað?  Grunnnámskeið í 
Iyengar jóga
Hvenær?  18:30
Hvar?  Ljósheimar, Borgar-
túni 3.
Námskeiðið stendur í 
fjórar vikur og er kennt 
á mánudögum og mið-
vikudögum kl. 18.30-19.45. 
Á mánudögum er meiri 
áhersla á virkar stöður 
(asana) en á miðvikudögum 
er meiri áhersla á öndun (para-
yama) og virka slökun (restorat-
ive). Kennslan er eftir hugmynda-
fræði B.K.S. Iyengar (Iyengar jóga) 
sem sá að með því að nota hjálpar-
tæki í umhverfinu (stól, belti, 
teppi, veggina o.s.frv.) er hægt að 
fá meira út úr stöðunum jafnvel þó 
að það vanti upp á liðleika. 

Sýningar
Hvað?  Ný verk
Hvenær?  12.00
Hvar?  Listasalur Mosfellsbæjar
Til sýnis verða ný verk en undan-
farin misseri hafa báðir listamenn-
irnir unnið tvívítt, annars vegar 
samklipp og hins vegar teikningar. 

Í verkum Guðna Gunnarssonar 
gefur að líta margbreytilegar súrr-
ealískar fígúrur samsettar úr 
fundnu myndefni, tímaritum 
og dagblöðum. Verk Ingarafns 
Steinarssonar eru samhverfar 
teikningar, úr trélitum, álíkar 
sprengingum sem minna sam-
tímis á fljótandi síkadelísk form og 
svífandi geimstöðvar. Aðdraganda 
sýningarinnar má rekja til samsetu 
listamannanna í matarboði.

Hvað?  Gler og ís/Glass and Ice – Fritz 
J. Dold á Mokka
Hvenær?  08.00
Hvar?  Mokka-Kaffi, Skólavörðustíg
Tvö efni sem eiga margt sameigin-
legt. Bæði eru brothætt, glampa 
í sólskini og geisla frá sér töfrum. 
Fyrri tíð er frosin og geymd í ísjaka-
broti, sannkölluðum ísskúlptúr, 
eins og augnablikið er fest á ljós-
mynd. Leyndardómar náttúrunnar 
felast í ljósmyndum frá Íslandi. Í 
klakanum sést til tröllanna, álfanna 
og huldufólksins. Fritz J. Dold er 
svissneskur glermálari. Hann hefur 
hlotið fjölda alþjóðlegra viðurkenn-
inga og unnið samkeppnir tengdar 
húsagerðarlist og klassískri glerlist. 

Hvað?  UNTraditional –Sýning í Lista-
gjánni
Hvenær?  08.00
Hvar?  Bókasafn Árborgar, Selfossi
Artur Futyma er listamaður 
menningarmánaðarins október 
í Listagjánni. „UNTraditional“ 

er blanda af hefðbundnum og 
óhefðbundnum verkum í tví- og 

þrívídd unnin með stafrænum 
hugbúnað eins og Photoshop eða 
Blender. Helsta ástæða Arturs fyrir 
blöndun þessa tveggja heima er 
þörfin fyrir að leita. Öll verkin eru 
undir rituð og prentuð af Artur 
Futyma.

Hvað?  Jóhannes S. Kjarval: … lífgjafi 
stórra vona
Hvenær?  10.00

Hvar?  Kjarvalsstaðir
Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-
1972) er einn ástsælasti listamaður 
þjóðarinnar og arfleifð hans lifir í 
fjölbreyttu lífsverki sem nær yfir 
fjölda málverka af náttúru lands-
ins, kynjaverum sem þar leynast 
og fólkinu í landinu. 

Hvað?  Innrás III: Matthías Rúnar 
Sigurðsson
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafn
Matthías Rúnar Sigurðsson vinnur 
meðal annars höggmyndir í stein. 
Klassísk handverksnotkun hans 
kallast skemmtilega á við verk 
Ásmundar og er fróðlegt að sjá 
ungan og upprennandi mynd-
höggvara sýna verk sín í samhengi 
Ásmundarsafns.

Nicolas Cage költið og aðrir kvik-
myndaunnendur ættu að gleðjast því 
Mandy er komin í almennar sýningar 
í Bíó Paradís.
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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 Strákarnir 
07.55 The Mindy Project 
08.15 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Grand Designs - Living 
10.25 Project Runway 
11.10 Gulli byggir 
11.35 Óupplýst lögreglumál 
12.05 Sendiráð Íslands 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X Factor UK 
14.35 The X Factor UK 
15.20 The X Factor UK 
16.40 The Big Bang Theory 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna.
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Um land allt
20.00 Brother vs. Brother  Frá-
bærir þættir með þeim bræðrum 
 Jonathan  og Drew sem keppa 
um það hvor sé færari í að taka 
hús í gegn. Þeir byrja frá grunni 
og þurfa að takast á við fjölmörg 
spennandi verkefni áður en 
dómur er kveðinn upp um hvor 
hafi staðið sig betur.
20.45 Manifest
21.30 Magnum P.I.  Skemmti-
legir framhaldsþættir þar sem 
grín og hasar eru í fyrirrúmi 
enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu ræki-
lega í gegn á níunda áratugnum. 
Thomas Magnum er fyrrverandi 
sér sveitar maður í bandaríska 
sjóhernum sem hefur sérhæft sig 
í öryggisgæslu og vinnur nú sem 
einkaspæjari á Hawaii. Þar lifir 
hann hinu ljúfa lífi ásamt góðum 
félögum sem aðstoða hann gjarn-
an við rannsókn ýmissa mála.
22.15 The Deuce 
23.15 60 Minutes 
00.00 Castle Rock 
00.50 Better Call Saul 
01.30 The Art of More 
02.15 Peaky Blinders 
03.10 Peaky Blinders 
04.10 The Tunnel 
04.55 The Tunnel 
05.40 Bones

19.00 Great News 
19.25 Arrested Developement 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.50 Famous in love 
22.35 Tsunami: The Aftermath 
00.40 The Originals 
01.25 Arrested Developement 
01.55 Supernatural 
02.40 Seinfeld 
03.05 Friends 
03.30 Tónlist

12.00 Manglehorn 
13.35 Kindergarten Cop 2 
15.15 50 First Dates 
16.55 Manglehorn 
18.35 Kindergarten Cop 2 
20.20 50 First Dates  Rómantísk 
gamanmynd með Adam Sandler 
og Drew Barrymore. Sandler 
leikur náunga sem alltaf hefur átt 
erfitt með að skuldbinda sig, eða 
þar til að hann finnur drauma-
dísina sem Barrymore leikur. 
22.00 Point Break 
23.50 Jesse Stone: Lost in Para-
dise  Hörkuspennandi mynd með 
Tom Selleck frá 2015. Lögreglu-
stjórinn í bænum Paradise, Jesse 
Stone, er fenginn til að aðstoða 
við rannsókn þriggja morðmála í 
Boston.
01.20 Nightcrawler 
03.15 Point Break

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2009-2010 
13.55 Úr Gullkistu RÚV: 89 á stöðinni 
14.25 Úr Gullkistu RÚV: Örkin 
14.55 Kaupmannahöfn - höfuð-
borg Íslands 
15.20 Úr Gullkistu RÚV: Út og suður 
15.45 Sætt og gott 
15.55 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.45 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Klaufabárðarnir 
18.08 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
18.19 Millý spyr 
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Lof mér að lifa 
21.00 Brestir 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Í saumana á Shakespeare - 
Kim Cattrall 
23.15 Hrunið 
00.10 Ditte & Louise 
00.40 Kastljós 
00.55 Menningin 
01.05 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 
12.25 King of Queens 
12.45 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.55 90210 
14.40 9JKL 
15.05 Black-ish 
15.30 Will & Grace 
15.50 Smakk í Japan 
16.25 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 Extra Gear 
20.10 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Condor 
22.40 The Affair 
23.40 The Tonight Show 
01.10 CSI 
01.55 Instinct 
02.40 FBI 
03.30 Star 
04.15 I’m Dying Up Here 
05.05 Síminn + Spotify

08.00CIMB Classic
12.00Golfing World 
12.50Keb Hana Bank Open
16.50PGA Special: This is Mac-
kenzie Tour
17.15British Masters 
22.15Golfing World 

11.40 Haukar - ÍR 
13.20 Keflavík - KR 
15.00 Domino’s-körfuboltakvöld 
18.35 Spánn - England 
20.45 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
21.10 Premier League World 
21.40 Goðsagnir - Ólafur Þórðar-
son 
22.30 Ísland - Sviss

09.40 Rússland - Tyrkland 
11.20 Pólland - Ítalía 
13.00 Haukar - ÍBV 
14.30 Seinni bylgjan 
16.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
18.00 Ísland - Sviss 
21.30 Þjóðadeildarmörkin 
21.50 Seinni bylgjan 
23.20 Spánn - England

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 Artúr og Mínímóarnir

Mörgæsirnar frá Madagaskar, 
09.24,  13.24 og 17.24

UM LAND ALLT

Kristján Már Unnarsson snýr aftur með þessa frábæru þætti þar sem 
hann heimsækir samfélög vítt og breitt um landið og heilsar upp á fólk í 

KL. 19:25

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

g vítt og breitt um landið og heilsar upp á fólk í 

stod2.is

ð
skvöld

Glæný
þáttaröð

THE DEUCE

klámiðnaðarins í New York á 

KL. 22:10

BROTHER VS. 
BROTHER 

Frábærir þættir með þeim bræðrum 
Jonathan og Drew sem keppa um 

KL. 20:00

MANIFEST

klukkutíma ókyrrð töldu aðstandendur þeirra þá af þar sem það fannst 

KL. 20:45

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

MAGNUM P.I.

sem grín og hasar eru í fyrirrúmi 
enda byggðir á samnefndum 
spæjaraþáttum sem slógu rækilega 

KL. 21:30

1 5 .  O K T Ó B E R  2 0 1 8   M Á N U D A G U R22 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · www.hirzlan.is

NÝ 

VEFVERSLUN 

HIRZLAN.IS

OPIÐ Á

LAUGARDÖGUM

12-16

ÞÝSK HÖNNUN · EINSTÖK GÆÐI

EINU STÓLARNIR MEÐ 

SI
TJ

U
M

 Á
 

H
RE

YF
IN

G
U

!  FAGAÐILAR MÆLA MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

360º
VELTITÆKNI

FRÁBÆRT KYNNINGARVERÐ

 Í SAMVINNU VIÐ WAGNER

109.000 kr.
ÚT OKTÓBER



mánudaginn 15. október, kl. 18

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Listmunauppboð nr. 112

Forsýning á verkunum mánudag kl. 10–17
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Geir H. Haarde, sendiherra 
Íslands í Bandaríkjunum, 
fékk boðskort í hina eftirsóttu 

veislu, Meridian Ball, sem fagnaði 50 
ára afmæli sínu um helgina.

Fjölmargir pólitískir hákarlar mæta 
til leiks, karlmenn í smóking en kon-
urnar í sínu fínasta pússi. Eftir mat er 
gestum boðið á dansleik, í eftirrétt og 
samtal í Meridian-húsinu.

Samkvæmt heimasíðu Meridian 
var ódýrasti miðinn á 2.500 doll-
ara eða tæpar 300 þúsund íslenskar 
krónur en sá dýrasti var á 100 þúsund 
dollara eða 11,6 milljónir króna. Hægt 
var að komast aðeins í matinn fyrir 
750 dollara eða 87 þúsund krónur. Í 
fyrra safnaðist yfir ein milljón dollara 
fyrir góð málefni.

Partíið í ár var einstaklega glæsi-
legt enda 50 ára afmælisboð. Þarna 
koma saman sendiherrar víðsvegar 
að úr heiminum sem hafa aðsetur 
í Bandaríkjunum og skemmta sér 
saman. Fyrst var það svo að aðeins 
sendiherrum og öðrum pólitískum 
stórlöxum var boðið en það breyttist 
árið 1969. Síðan þá hafa fyrirmenni úr 
tónlist og kvikmyndum kíkt við.

Geir var í góðum félagsskap í ár en 
margir sem starfa náið með forseta 
Bandaríkjanna, Donald Trump, llétu 
sjá sig og var dansað fram á rauða-
nótt. – bb

Geir glæsilegur 
í galaveislu 
í Washington

Króatíski sendiherrann Pjer Simunovic, Megan Devlin frá Meridian Internat-
ional Center, Inga Jóna Þórðardóttir, Lara Romano og Geir Haarde spjalla og 
brosa á góðri stundu. Takið eftir kjól Ingu Jónu. Glæsilegur. NORDICPHOTOS/GETTY 

KellyAnne Conway  sem vinnur ákaflega náið með Donald Trump, forseta 
Bandaríkjanna, og er sögð einn hans helsti ráðgjafi mætir á svæðið. 

Skálmeldingar 
hlustuðu á Sorgir
Platan Sorgir með þungarokkshljómsveitinni Skálmöld var spiluð í 
heild sinni í Lucky Records á föstudag. Þetta er fimmta plata sveitar-
innar en alltaf hafa tvö ár liðið á milli platna. Rokkarar landsins létu 
ekki sig ekki vanta og mættu vopnaðir síðu hári og leðurjökkum.

Skálmeldingarnir Baldur, Gunni Ben, Jón Geir og Þráinn Árni standa stoltir bak við borðið með plötuna Sorgir í hendi. 

Vínylplatan hefur risið upp og unga fólkið vill frekar heyra hvern einasta tón 
í góðum víðóma græjum heldur en samanþjappaða tóna úr símanum sínum. 
Þessir þrír ungu herramenn héldu stoltir á vínylplötunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það þarf ekkert endilega að vera með sítt hár og skegg í leðurjakka og með arm-
bönd til að hlusta á Skálmöld. Hún er fyrir alla. Jafnvel ungt fólk í hettupeysu. 

Hér má sjá einhverja glæsilegustu lopapeysu landsins en í bland við gott 
munstur er búið að prjóna nafn hljómsveitarinnar. Og auðvitað stuttbaukur 
með. Þetta þarf ekki að vera flókið og yfirleitt er það einfalda best. 
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Em m s j é 
Gauti gefur 
í  dag út 
n ý j u s t u 
p l ö t u n a 
sína, Fimm, 

en hana má finna á 
helstu streymisveitum 
og einnig er hægt að 
kaupa hana á vefnum.

„Loksins. Ég er búinn 
að vera að vinna í þessu 
í næstum tvö ár – það er 
reyndar svolítið erfitt 
að setja fingur á hve-
nær ég byrjaði bein-
línis að vinna að þess-
ari plötu. En ætli það 
sé ekki komið svona ár 
síðan að ég gat sagt mér 
að ég væri að fara að 
gefa út plötu – þá voru 
svona 70% af lögunum 
til. Lokaferlið er alltaf 
erfiðast, ég ætlaði að gefa 
hana út síðasta sumar en 
hætti við – mér fannst bara að þá 
væri ekki réttur tími. Ég hef alltaf 
reynt að gera heilsteypt verk og 
þegar ég var kominn að endapunkt-
inum þá einhvern veginn færðist 
hann aðeins lengra út af nýjum 
pælingum sem komu upp á borðið. 
En loksins er þetta komið út núna,“ 
segir Gauti sigurreifur í Grikklandi 
þar sem hann sólar sig eftir hörku-
vinnu síðustu misseri við að leggja 
lokahönd á plötuna.

Gauti segir að margt á plötunni 
sé kunnuglegt en þó megi finna stef 
sem ekki hafi komið fram áður hjá 
honum.

„Þetta er besta platan mín … er 
ekki nýjasta platan manns uppá-
haldsplatan? Þegar ég hlusta á 
gamalt dót finnst mér það alltaf 
smá skrítið því að ég er ekki á sama 
stað í dag og þá. Ég virði auðvitað öll 
mín fyrri verk. Þessi plata er samt að 
einhverju leyti rólegri en það sem ég 
hef áður gert, eða að minnsta kosti 
síðustu tvær plötur. Mér líður ein-

hvern veginn eins og ég sé búinn að 
opna mig, eins og ég liggi á skurðar-
borði alveg opinn og að fólk geti 
skoðað inn í mig. Sum lögin eru 
drifin áfram af egóinu – en í öðrum 

er ég alveg berskjald-
aður og leyfi egóinu að 
fara til hliðar.“

Er þetta þroski?
„Jújú, það má alveg 

kalla það þroska. Það er 
auðvitað eitthvað að ef 
maður finnur ekki fyrir 
þroska á milli ára. Þá 
þyrfti maður kannski 

að fara á hormónakúr.“
Gauti er með ýmislegt í poka-

horninu sem hann ætlar að gera 
til að fylgja verkinu eftir – sumt er 
hann til í að draga upp og sýna en 
annað segir hann munu koma í ljós.

„Ég fattaði ekki alveg hvernig dag-
skráin mín væri þegar ég ætlaði að 
gefa plötuna út í sumar og svo núna 
er ég með jólatónleika í desember 
þannig að það er pínu knappur 
tími til að halda útgáfutónleika. Ég 
ætla þess vegna að fagna útgáfunni 
á Akureyri, á Græna hattinum. Svo 
held ég útgáfutónleika í Reykja-
vík eftir áramót … þegar svartasta 
svartnættið er tekið við. Það verður 
kannski komin kreppa þá? Nei, 
líklega ekki. Sama hvað verður þá 
held ég útgáfutónleika. Mig langar 
að gera þetta almennilega, ég nenni 
ekki að vera með týpíska tónleika 
heldur þarf þetta að vera svolítið 
„sjóv“. Ég er búinn að hugsa alls 
konar dót – en ég get ekki sagt frá 
því, þá er það ónýtt.“ 
stefanthor@frettabladid.is

Leggst undir hnífinn 
á skurðarborðinu 
Nýjasta plata Emmsjé Gauta, Fimm, kemur út í dag. Hann segir að á 
þessari plötu opni hann sig töluvert og líkir því við að liggja skorinn 
uppi á skurðarborðinu. Plötuna má finna á flestum streymisveitum.

Emmsjé Gauti slakaði á í Grikklandi í aðdraganda útkomu plötunnar. Hann er stoltur af þessari plötu. Horfir ekki mikið 
í baksýnisspegilinn þó að hann virði sín fyrri verk. Hann segir að þessi plata sé rólegri en þær fyrri. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

MÉR LÍÐUR 
EINHVERN 

VEGINN EINS OG ÉG SÉ 
BÚINN AÐ OPNA MIG, 
EINS OG ÉG LIGGI Á 
SKURÐARBORÐI 
ALVEG OPINN OG AÐ 
FÓLK GETI SKOÐAÐ 
INN Í MIG.

KUNNUGLEG  
ANDLIT Á BAK VIÐ
Með Gauta var svipað teymi og 
hefur komið að hans fyrri plötum, 
þarna eru nokkur kunnugleg 
andlit, en ný hafa einnig bæst við. 
„Þessi plata er unnin úr mörgum 
áttum en þó aðallega Reddlights, 
Jói og Ingi, sem eru að pródúsa 
með mér þarna. Þarna eru líka 
Bjössi og Marteinn Bngrboy með 
bíts. Magnús Jóhann Ragnarsson 
hljómborðsleikari kemur töluvert 
við sögu á plötunni – við kynnt-
umst þegar ég var að leggja loka-
hönd á plötuna en hann á stóran 
þátt í því hvernig hljóðheimurinn 
er. Þannig að þetta kemur alls 
staðar að.“
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Aðeins 29.994 kr.

LINN
hæginda-
stóll

Mjúkt sléttflauel og svartir 

fætur. Turkis blár, bleikur, 

dökkblár, ljósgrár og 

ryðrauður.

Fullt verð: 49.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR

Afmælis

INFINITY
heilsurúm

Aðeins  111.960 kr.

Infinity heilsudýna með  
Classic botni og fótum.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 229.900 kr.

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

INFINITY DÝNUR

 5 svæðaskipt-
pokagormakerfi

 7 cm latex  
toppur

 Bómullaráklæði

 320 gormar  
pr m2

 Steyptar kant-
styrkingar

60%
AFSLÁTTUR

af  180 x 200 cm dýnu,
classic botn 20%

afsláttur.

Afmælis

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

ALLTAF 
OPIN

Dorma á afmæli 
og þá er veisla

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       
OPIÐ

 Á
  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL
Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með vönduðum hnöppum. Rúmfötin 

eru úr 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

Mistral Home sængurföt 

Fullt verð: 8.900 kr.

AFMÆLISVERÐ
aðeins  6.900 kr.

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of Denmark.  

Stærð: 140×200 cm. 800 g. 90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður. Má þvo á 

60°c en það er hitastig sem rykmaurar þola ekki – því er gott að nota sæng 

sem þolir þennan þvottahita ef um rykofnæmi er að ræða.

Fullt verð: 27.900 kr.

Aðeins 19.530 kr.

30%
AFSLÁTTUR

Afmælis



Miklu meira en bara ódýrt

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

Verkfæralagerinn

8.995í miklu úrvali

1800W 1650W 

19.995

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-

9.999

5.999

 19.995

í miklu úrvali

Metabo 

16.995

1200W

14.999

14.999

Lunchbox útvarp varp 

24.995
4/5/6/8 tengla 

4.995

Startkaplar

 1.4959.999

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
-

mann 94stk 

14.995

1/2 Toppasett 
1/4 Toppasett 

108 stk 

5.995

Viðgerðarbretti

4.895

 1.999

á hjólum 

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

6.985

111

9.999

 

000WWW 

99

Hjólatjakkur 

Ruslatínur

Ruslapokar 
10,20,50stk

Strákústar

 995

685

999



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.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

MIÐASALA Á
HARPA.is/JOLAGESTIR

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Hún var ófríð. Klæddi sig 
sundurlaust og yfirleitt í 
drapplit föt. Venjulega í 

þvældri popplínkápu í grámósku-
legum lit, ætíð í brúnum buxum 
úr einhverju því efni sem alltaf 
sýndist skítugt. Oft í litlausum 
óburstuðum skóm en til spari 
hafði hún rúskinnsskó flatbotna, 
útjaskaða á hælunum og var 
storkin selta á tánum. Vann vestur 
í Háskóla, á Raunvísindastofnun 
eða ámóta batteríi, þar setti hún 
línurit í möppur og skráði niður 
tölur, tölur sem vörðuðu eyðingu 
jökla. Í hverju hádegishléi gekk 
hún niður í Norræna hús og kíkti 
í sænsku dagblöðin en hún hafði 
búið fjögur ár í Lundi, þá var 
maðurinn hennar að taka gráðu í 
stærðfræðilegri efnafræði.

Hann kenndi við menntaskóla. 
Ég vissi aldrei hvaða skóla enda 
fór lítið fyrir manninum. Þau 
drukku eina rauðvínsflösku á 
hverju kvöldi og ýmist lásu eða 
hlustuðu á Rás eitt – þau voru ekki 
með sjónvarp. Hann var þjakaður 
af flösuexemi og hreistraði alveg 
hroðalega á veturna, því lét hann 
lítið fyrir sér fara og fór ekki neitt 
nema til og frá vinnu. Aftur á 
móti tók hún virkan þátt í félags-
störfum. Var í stjórn Friðarsam-
taka kvenna og virk í Norræna 
félaginu og einu sinni á ári fór 
hún í gönguferð með Ferðafélagi 
Íslands og sótti myndakvöld í 
þeim félagsskap á vetrum. Hún var 
virk í kór sem námsmenn í Lundi 
höfðu stofnað haustið 1976 en 
sá hópur hélt vel saman og söng 
sér til ánægju einu sinni í viku á 
veturna. Þau áttu ekki börn því 
hún hafði farið í legnám sem ung 
kona vegna þrálátra ígerða og var 
barnleysið þeim nokkur raun. 
Sérstaklega honum því hann var 
barngóður. Hún var fálátari við 
börn og leiðinleg manneskja.

Er nokkuð skrítið þótt VG sé 
getulaus flokkur?

Hverfandi stofn


