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Fréttablaðið í dag

skoðun Tíðindin úr prófkjörum 
helgarinnar eru ótíðindi skrifar 
Guðmundur Andri Thorsson. 11

sport Ólafur Gústafsson er 
mættur aftur á völlinn. 12

Menning Olga Holownia fór að 
stunda ljóðaþýðingar til þess að 
takast á við stríðni íslenskunnar. 
18

plús 2 sérblöð  
l Fólk  l  Fasteignir 
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Fólk Sjö ungar stúlkur sem allar 
heita Kristín hafa stofnað hóp til 
þess að halda utan um konur með 
það eiginnafn. „Við erum sjö núna 
til að byrja með en ætlum að bæta 
við þegar á líður og halda reglulega 
viðburði,“ segir Kristín Guðmunds-
dóttir. – gj / sjá síðu 26

Sjö Kristínar 
stofna nafnahóp

Kristín, Kristín, Kristín, Kristín og 
Kristín. Fréttablaðið/anton brinK 

utanrÍkisMál „Það er gjörsamlega 
ólíðandi að stjórnvöld séu í ein-
hverju kjarnorkubrölti á meðan 
íbúar landsins líða skort,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir utanríkisráðherra um 
kjarnorkuvopnatilraunir Norður-
Kóreumanna.

Stjórnvöld í Suður-Kóreu hafa 
hótað að má Pjongjang, höfuðborg 
Norður-Kóreu, af yfirborði jarðar 
haldi tilraunirnar áfram. Banda-
ríkin íhuga einhliða þvingunarað-
gerðir vegna málsins. Líklegt er að 
það setji svip sinn á Allsherjarþing 
Sameinuðu þjóðanna sem hefst eftir 
rúma viku. – jóe / sjá síðu 8

Lilja fordæmir 
Norður-Kóreu

Árásanna minnst Í gær var þess minnst víða að fimmtán ár eru liðin frá því að árásir voru gerðar á Tvíburaturnana í New York og varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna.  Fréttablaðið/EPa

stjórnMál Landsþing Framsóknar-
flokksins verður haldið 1. október. 
Þetta var ákveðið á haustfundi 
flokksins um helgina. Þar tilkynnti 
Sigurður Ingi Jóhannsson forsætis-
ráðherra að vegna trúnaðarbrests 
við stjórn flokksins myndi hann 
ekki sitja áfram sem varaformaður í 
óbreyttri stjórn.

Tvær fylkingar virðast vera að 
myndast innan Framsóknar-
flokksins. Önnur vill breyt-
ingar á landsþingi en hin telur 
Sigmund Davíð þann eina sem 
geti leitt flokkinn í komandi 
kosningum. Segja heimildar-
menn Fréttablaðsins líkleg-
ast að önnur fylkingin 
verði ósátt eftir lands-
þingið í október.

Ragnheiði Elínu 
Árnadóttur og 
Unni Brá Kon-
ráðsdóttur var 
hafnað í próf-
kjöri Sjálfstæð-
isflokksins í 
S u ð u r k j ö r -
d æ m i  u m 
helgina.

Að sama skapi var Elínu Hirst 
einnig hafnað. Fjórir karlar verma 
efstu sæti flokksins í Kraganum en 
þrír karlar eru í efstu sætunum í 
Suðurkjördæmi.

Kvennahreyfing Sjálfstæðisflokks-
ins er ósátt við stöðuna og formaður 
flokksins útilokar ekki að röðin á 
listunum breytist og að konur verði 
færðar ofar.

Samkvæmt heimildum 
fréttastofu mun kjör-
nefnd Sjálfstæðisflokks-
ins í Kraganum hittast 
síðdegis. Hluti nefndar-
innar vill kanna þann 

m ö g u -

leika alvarlega að breyta röð efstu 
frambjóðenda til að tryggja konum 
sæti ofar á listanum. Þær hugmyndir 
munu mæta andstöðu. Hefur Vil-
hjálmur Bjarnason gefið það út að 
hann sé mótfallinn því að breyta röð 
frambjóðenda eftir á.

Ragnheiður Elín ákvað í gær að 
taka ekki því sæti sem hún fékk í 

prófkjöri helgarinnar.
„Ég hef tekið þátt í að 

skrifa söguna og verið í 
forystu í stjórnmálum 
á gríðarlega miklum 
umbrotatímum í sögu 
þjóðarinnar. Það hefur 

verið stórkostlegt 
að vinna við það að 
bæta samfélagið, sjá 
hugmyndir verða 
að veruleika,“ skrif-
aði Ragnheiður 
Elín á Facebook í 
gær eftir að úrslit 
prófkjörsins voru 
ljós. Hún sagðist 
ætla að kveðja 
stjórnmálin eftir 
kosningar.
– sa / sjá síðu 4 og 6

Tvær fylkingar takast á 
í Framsóknarflokknum
Enn hitnar í kolum Framsóknarflokksins. Samband formanns og forsætisráð-
herra er slæmt. Konur fengu útreið í prófkjörum Sjálfstæðisflokksins. Formað-
urinn útilokar ekki breytingar en þeir sem hlutu efstu sætin séu í sterkri stöðu.

Sigurður 
ingi og 
Sigmundur 
Davíð



SAGA Mynt frá því er Ólafur kyrri 
réð ríkjum yfir Íslandi var skilað til 
minjavarðar Norðurlands í síðustu 
viku. Peningurinn fannst skömmu 
eftir heimsstyrjöldina síðari en 
ástæða þess að honum var skilað 
nú er fréttaflutningur af fornminja-
fundi liðinnar viku.

„Þetta er mynt sem hefur fylgt 
mér lengi. Ég held ég hafi fundið 
hana skömmu fyrir 1950,“ segir 
Hermann Jónsson, fyrrverandi 
hafnarvörður á Akureyri.

„Ég var bara patti, um sjö ára að 
ég held, að leika mér að bílum í 
moldinni heima þegar ég rakst á 
hann. Einhverra hluta vegna ákvað 
ég að taka hann upp. Síðan þá hef 
ég geymt myntina.“

Hermann ólst upp á Mýlaugs-
stöðum í Aðaldal en flutti til 
Akureyrar árið 1963. Peningurinn 
var með í för. Hann segist lengi 
hafa ætlað sér að fara með hann 
til minjavarðar en það hafi alltaf 
gleymst þar til nú.

„Ég fór með hann núna í síðustu 
viku eftir að það var sagt frá sverð-
inu sem fannst í Skaftárhreppi. Það 
var vítamínsprautan sem þurfti til,“ 
segir Hermann.

Peningurinn er tæpir fimmtán 
millimetrar í þvermál og úr silfri. 
Fyrri eigandi hans hefur sennilega 
notað hann sem hálsmen því á 
einum stað í jaðri hans hefur verið 
gert lítið gat. Þar má ímynda sér að 
snæri hafi verið dregið í gegn og 
myntin sett um háls einhvers.

„Peningurinn hefur örlítið látið á 
sjá síðan ég fann hann því ég man 
að fyrst þegar ég fann hann var 
gatið heilt. Hann hefur aðeins tærst 
upp en táknin á báðum hliðum 
sjást enn nokkur greinilega. Tím-

Viltu stofna fyrirtæki?
Hnitmiðað námskeið um félagaform,  
skattlagningu fyrirtækja, frádráttarbæran  
rekstrarkostnað, útgáfu reikninga,  
ábyrgð stjórnenda fyrirtækja, fjármál o.fl.

 kennt þriðjud. 20. sept., 27. sept og 4. okt. kl. 9-12
2. Síðdegisnámskeið,

kennt 21. sept., 26. sept. og 3. okt. kl. 16:30-19:30

Námskeiðsstaður er Holtasmári 1, Kópavogi (Hjartverndarhúsið).  
Fyrirlesari er Anna Linda Bjarnadóttir, héraðsdómslögmaður, LL.M 

Sjá námskeiðslýsingu á www.lexista.is  Nánari upplýsingar og skráning í síma 
552 609

Námskeiðið skiptist í þrjá hluta og verður 
kennt þriðjudagana 13., 20. og 
27. september kl. 16:10 – 19.  

Námskeiðsstaður er Katrínartún 2 (Höfðatorg), 
16. hæð, Reykjavík.

Sjá námskeiðslýsingu á www.lexista.is
Fyrirlesari: Anna Linda Bjarnadóttir, héraðsdómslögmaður, LL.M

Nánari upplýsingar og skráning í síma 894-6090 eða á alb@lexista.is
Námskeiðsgjald er 40.000 kr. og greiðist við skráningu.

VR og fleiri félög styrkja  
félagsmenn sína til þátttöku  
á námskeiðinu um 50%.

Truflanir af Tour of Reykjavík

Hjólreiðakeppnin Tour of Reykjavík sem fram fór í gær gekk vel þótt nokkuð ergelsi hafi verið hjá vegfarendum er margar af helstu umferðaræðum 
borgarinnar voru lokaðar. Þórir Garðarsson, stjórnarformaður Grey Line rútufyrirtækisins, segir að notaðar hafa verið 25 rútur í stað 10 eins og 
vant er til að allir kæmust á áfangastað. Það hafi tekist á endanum þótt ekki hafi allir komist á áfangastaðinn á réttum tíma. Fréttablaðið/Ernir

löGGæSlA „Viðbragðstími lög-
reglu þegar alvarleg atvik eiga sér 
stað er eins og dæmin hafa sannað 
með öllu óviðunandi og veldur því 
að hætta skapast og íbúar upplifa 
óöryggi,“ segir sveitarstjórn Húna-
þings vestra sem kveður fámenni 
lögreglunnar á Norðurlandi vestra 
vera óviðunandi. Mikil óánægja er 
í Húnaþingi eftir að það tók lög-
reglu tvær klukkustundir að koma 
á Hvammstanga eftir að ökumaður 
fór í höfnina og drukknaði.

Þá ítrekar sveitarstjórnin kröfur 
sem settar hafi verið fram frá því að 
lögregluumdæmi voru sameinuð 
árið 2014 um að á Hvammstanga 
verði mönnuð lögreglustöð. „Til að 
hægt verði að manna lögreglustöð 
á Hvammstanga þarf að fjölga í lög-
regluliði umdæmisins alls og gerir 
sveitarstjórn Húnaþings vestra 
kröfu um að svo verði gert hið allra 
fyrsta.“ – gar

Gera kröfu um  
lögreglustöð á 
Hvammstanga

Veður

Allhvöss eða hvöss norðanátt á morgun. 
Talsverð rigning norðan og austan til, en 
mikil rigning á Austfjörðum fram eftir 
morgni. Sjá Síðu 16

Myntin er frá bilinu 1065-
1080 en hún fannst skömmu 
fyrir 1950 á Mýlaugsstöðum 
í aðaldal. 

Framhliðina prýðir and-
litsmynd af konungi en á 
bakhliðinni er krossmark. 
Umræddur konungur er 
sennilega Ólafur kyrri, sonur 
Haraldar harðráða.

Hlutverk krossmarksins 
var tvíþætt. annars vegar 
trúarlegt en einnig til að 
auðvelda það að skipta 
peningnum upp í helminga 
eða fjórðunga.

Áletranir á myntum þessa 
tíma eru oftast út í hött þar 
sem myntsláttumenn voru 
sjaldnast læsir.

MýlaUgsstaðir 
í aðaldal

Sjaldgæft að gamlar myntir finnist á íslandi
Myntin sEM 

Fannst
Gat var gert af 

fyrri eiganda og 
myntin notuð 
sem hálsmen.

Mynt frá 11. öld skilað 
sextíu árum eftir fund
Fréttaflutningur af fundi forns sverðs í síðustu viku varð til þess að fyrrverandi 
hafnarvörður skilaði mynt frá 11. öld til minjavarðar. Myntin fannst í Aðaldal 
skömmu eftir síðari heimsstyrjöldina. Peningurinn hefur tærst frá fundinum.

Ég var bara patti að 
leika mér að bílum í 

moldinni heima þegar ég 
rakst á hann.
Hermann Jónsson, 
fyrrverandi hafnar
vörður á Akureyri

Það eru helst 
Þingvellir sem skera 

sig úr hvað fjölda fundinna 
mynta varðar.
Anton Holt, mynt
sérfræðingur

inn vinnur á honum líkt og öðrum 
hlutum.“

Mynt frá þessum tíma er afar 
fágæt, bæði hér á landi sem og í 
öðrum löndum, segir Anton Holt 
myntsérfræðingur. Þó hafa nokkr-

ar slíkar fundist hér víða um land. 
„Það eru helst Þingvellir sem skera 
sig úr hvað fjölda fundinna mynta 
varðar enda fornleifauppgreftir þar 
verið reglulegir,“ segir Anton. 
johannoli@frettabladid.is

íþróttir Jón Margeir Sverrisson 
endaði í 4. sæti í 200 metra skrið-
sundi í flokki S14 á Ólympíumóti 
fatlaðra í Ríó í gærkvöldi. Þetta er 
sama grein og Jón Margeir vann 
til gullverðlauna í á Ólympíumóti 
fatlaðra í London fyrir fjórum 
árum. Þá synti hann á 1:59,62 mín-
útum og setti heimsmet.

Jón Margeir synti á 1:57,50 
mínútum í gær og var 1,18 sek-
úndum á eftir sigurvegaranum, 

Wai Lok Tang frá Hong Kong. Jón 
Margeir var 81 sekúndubroti frá 
því að komast á verðlaunapall, á 
öðru Ólympíumóti fatlaðra í röð. 
Thomas Hamer frá Bretlandi varð 
annar og Daniel Fox frá Ástralíu 
þriðji.

Jón Margeir tryggði sér sæti í 
úrslitum í morgun þegar hann synti 
á 2:00,01 mínútu í undanrásunum. 
Jón Margeir var með fimmta besta 
tímann í undanrásunum. – iþs

Jón Margeir fjórði í Ríó
Jón Margeir sverrisson synti á Ólympíueikunum í gær.  Mynd/svErrir gíslason
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LONDON
25 Upper Brook Street | Mayfair | London | W1K 7QD
+44 (0) 207 429 2200 | gcm@gcm.co.uk | gcm.co.uk

REYKJAVÍK
Garðastræti 37 | 101 Reykjavík | Iceland
(+354) 519 3300 | gamma@gamma.is | gamma.is

Fjármála-
þjónusta
og ráðgjöf
hér heima
og erlendis.

GAMMA Capital Management annast sjóða- og eignastýringu og 
veitir ráðgjöf til fyrirtækja, lífeyrissjóða og efnameiri einstaklinga. 
GAMMA vinnur náið með erlendum  ármálafyrirtækjum og verð- 
bréfasjóðum og opnaði nýlega skrifstofu með sjálfstætt starfsley  
í London. Kynntu þér starfsemi okkar á gamma.is.



Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum 
og ferskum fiski.

  Veitingastaðir
  Stóreldhús
  Mötuneyti 

hafid@hafid.is   

554 7200

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki

Stjórnmál Formaður Sjálfstæðis-
flokksins, Bjarni Benediktsson, 
segir það í höndum kjördæmis-
ráðanna að klára endanlega niður-
röðun einstaklinga á framboðslista 
flokksins.

Bjarni útilokar ekki að röð ein-
staklinga verði breytt en segir 
umboð þeirra sem fengið hafa 
kosningu mjög sterkt. „Þessi niður-
staða er auðvitað ekki bindandi og 
þetta er mál sem verður að skoða 
frá öllum hliðum,“ sagði hann.

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins um 
helgina sýnir að innan flokksins 
eiga karlar auðveldara með að ná 
framgangi í prófkjöri en konur. 
Þetta segir Eva Heiða Önnudóttir, 
prófessor í stjórnmálafræði. Karlar 
röðuðu sér í efstu sæti lista Sjálf-
stæðisflokksins í Suðurkjördæmi 
og í Suðvesturkjördæmi.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, hlaut 
fjórða sætið í prófkjöri í Suðurkjör-
dæmi og Unnur Brá Konráðsdóttir 
þurfti að gera sér fimmta sætið að 
góðu.

Ragnheiður Elín sendi frá sér 
tilkynningu um miðjan dag í gær 
um að hún myndi ekki sækjast 
eftir fjórða sætinu og myndi hætta 
í stjórnmálum að loknum kosn-
ingum.

Páll Magnússon, fyrrverandi 
útvarpsstjóri, sigraði í kosningun-
um í Suðurkjördæmi með nokkrum 
yfirburðum.

Miklar umræður hafa spunn-
ist innan Sjálfstæðisflokksins um 
útkomu helgarinnar og sitt sýnist 
hverjum. Friðjón Friðjónsson, full-
trúi í miðstjórn Sjálfstæðisflokks-
ins, segir að á endanum þurfi mið-
stjórn að samþykkja framboðslista.

„Ég mun ekki styðja einsleita lista 
eins og niðurstöður prófkjöranna 
um helgina skiluðu. Það er það 
minnsta sem ég get gert í stöðunni,“ 
segir Friðjón.

„Það hefur oft verið venjan að 
sitjandi þingmenn og sérstaklega 
ráðherra eigi auðveldara með að 
ná góðum úrslitum úr prófkjörum. 
Hins vegar virðist það vera að 
konur njóti þess ekki í sama mæli 
og karlarnir að fyrri reynsla fljóti 
þeim ofar á lista,“ segir Eva Heiða.

 „Þegar fyrstu tölur voru lesnar 
upp í Kraganum sagði formaður 
flokksins það strax vonbrigði að 
konur væru ekki að ná nægilega 
góðum árangri. Einnig var landsþing 
flokksins haldið í mars tileinkað 100 
ára kosningarétti kvenna. Því gæti 
það verið vísbending um að þessi 
mál séu ofar á baugi stjórnar flokks-
ins en hins almenna kjósanda.“

Hjá Samfylkingu munu Össur 
Skarphéðinsson og Sigríður Ingi-
björg Ingadóttir verða oddvitar 
lista flokksins í Reykjavíkurkjör-
dæmunum og Árni Páll Árnason fer 
fyrir flokknum í Kraganum.

Nýliði mun verma efsta sætið 
í Norðvesturkjördæmi, Guðjón 
Brjánsson. Guðjón lagði Ólínu Þor-
varðardóttur, sitjandi þingmann. Í 
Reykjavík stakk Eva Baldursdóttir 
sér fram fyrir tvo sitjandi þingmenn 
Samfylkingarinnar, þau Helga 
Hjörvar og Valgerði Bjarnadóttur. 
Verður, ef marka má skoðanakann-
anir, að teljast ólíklegt að Valgerður 
nái á þing að loknum kosningum.
sveinn@frettabladid.is

Sjálfstæðiskonur guldu afhroð
Úrslit prófkjara Sjálfstæðisflokksins verða ræddar á fundi í dag. Formaður flokksins útilokar ekki að niður-
stöðum verði breytt. Iðnaðarráðherra hættir í stjórnmálum. Þingkonur í Samfylkingu hverfa af Alþingi.

Þátttakendur í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi á laugardagskvöld. Mynd/Friðrik Þór HalldórSSon

Það hefur oft verið 
venjan að sitjandi 

þingmenn og sérstaklega 
ráðherra eigi auðveldara 
með að ná góðum úrslitum 
úr prófkjörum. Hins vegar 
virðist það vera að konur 
njóti þess ekki í sama mæli 
og karlarnir að 
fyrri reynsla 
fljóti þeim 
ofar á lista.
Eva Heiða Önnu-
dóttir prófessor

SAmFÉlAG Rúmlega 200 grunnskóla-
börn fengu í fyrra styrk frá Hjálpar-
starfi kirkjunnar til að kaupa náms-
gögn. Fjöldinn sem sótt hefur um 
aðstoð í ár er svipaður, að sögn Vil-
borgar Oddsdóttur félagsráðgjafa. 
Rúmlega 50 framhaldsskólanemar 
fengu aðstoð við að kaupa náms-
gögn.

„Við veittum 55 ungmennum úr 
átta sveitarfélögum og 15 skólum 
styrk úr Framtíðarsjóði 16-21 árs. 
Við settum þak á aðstoðina sem við 
veitum vegna kaupa á bókum. Ann-

ars myndum við tæma sjóðinn. Við 
höfum verið að borga fyrir þau 30 
þúsund krónur í efnisgjöld á fyrstu 
önn og 20 til 25 þúsund á annarri 
önn. Auk þess fengu nokkur börn 
fartölvur. Við greiðum auk þess 
skólagjöld að fullu,“ greinir hún frá.

Vilborg segir aðeins færri fram-
haldsskólanema hafa sótt um aðstoð 
nú en í fyrra. Mögulega vegna þess að 
krakkarnir hafi átt auðveldara með 
að fá vinnu.

Aðstoð vegna kaupa grunnskóla-
barna á efnisgögnum nam í fyrra sjö 

til 10 þúsundum á einstakling. „Þau 
hafa einnig getað fengið skólatöskur 
sem við eigum, bæði gamlar og nýjar. 
Svo hafa þau fengið fullt af stílabók-
um sem við höfum gefið með.“

Efnishyggjan fer minnkandi, að 
mati Vilborgar. „Það er meira um 
það að kennarar segi krökkunum að 
byrja í stílabókunum þar sem endað 
var árinu áður.“

Hjálparstarf kirkjunnar veitir 
einnig fjölskyldum aðstoð vegna 
tómstunda barna, fatakaupa og ferða 
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. - ibs

Hundruð fá styrk vegna skólabyrjunar

Útgjöldin geta verið mikil þótt verslað sé á skiptibókamarkaði. FrÉTTaBlaðið/VilHElM

tækni  Í haust hefjast prófanir á raf-
rænum þinglýsingum, vonast er til 
þess að frumvarp þar að lútandi fari 
fyrir Alþingi í janúar og taki gildi 
1. júní 2017. Þetta kom fram í máli 
Margrétar Hauksdóttur hjá Þjóðskrá 
á Haustráðstefnu Advania á föstu-
daginn.

Rafrænar þinglýsingar geta valdið 
þáttaskilum í heimi rafrænna lög-
gerninga að mati Margrétar. Það 
sem fellur undir þetta eru fasteignir, 
ökutæki og skip. Í dag er þetta flókið 
kerfi, til að mynda er skrifað á þing-
lýst skjöl þegar skipt er um kröfu-
hafa. Eftir breytingar verður kröfu-
höfum þinglýst rafrænt. Þinglýsingin 
mun þá eiga sér stað á sekúndum, 
ekki á mörgum dögum. Póstflutning-
ar vegna þessa verða þá lagðir af. – sg

Prófa rafrænar 
þinglýsingar

HvítA-rúSSlAnd Þingkosningar fóru 
fram í Hvíta-Rússlandi í gær. Talið er 
líklegt að stuðningsmenn forsetans 
Alexanders Lúkasjenko fái flest 
þingsætin. Stjórnarandstæðingar 
segja kosningarnar farsa.

Yfir 200 andstæðingar Lúkasjen-
kós sækjast eftir því að hreppa eitt af 
þingsætunum 110. Árið 2012 snið-
gengu stjórnarandstæðingar þing-
kosningarnar.

Fjölmargir segja brögð hafa verið 
í tafli og framkvæmd kosninganna 
ekki eins og best verður á kosið. 
Mannréttindasamtök og eftirlits-
menn taka í sama streng.  – jóe

Þingkosningum 
lýst sem farsa

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
alexander lúkasjenkó er sakaður um 
kosningasvindl. FrÉTTaBlaðið/aFP
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Nám sem nýtist mér beint í starfi. Einstakt að geta tekið 
allt í fjarnámi án þess að þurfa sérstakan búnað til. 
Góð tímasetning. 
Signý Björk Kristjánsdóttir, Bókaranám fyrir lengra komna.

UPPLIFUN NEMENDA

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550  
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is
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BÓKHALDS- OG 
TÖLVUNÁM
Fjöldi öflugra og hagnýtra námskeiða í boði, 
jafnt fyrir þá sem þurfa að fá haldgóðan grunn 
eða lengra komna sem vilja öðlast dýpri 
þekkingu og færni.
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BÓKHALD – GRUNNUR

Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða þá 
sem hafa hug á að starfa á þeim vettvangi. Hentar einnig 
einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur sem vilja vera sem 
mest sjálfstæðir við bókhaldið.

Hefst 5. október  •  Morgun- og kvöldhópur  •  20 skipti

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

Sérlega hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar þeim sem 
hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og
bókhaldsnámi en vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Einnig 
kjörinn undirbúningur fyrir námið Viðurkenndur bókari. Kennsla fer 

að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst 15. september  •  Morgun- og kvöldhópur  •  24 skipti

STÖK NÁMSKEIÐ SKIPTI HEFST

Excel fyrir bókara 3 15. sept.

Exel frh. og Pivot greiningar 3 15. sept.

Excel grunnur 4 21. sept.

Skattskil einstaklinga með rekstur 6 28. sept.

Navision fjárhagsbókhald 9 31. okt.

Tollskýrslugerð 4 28. nóv.

ALMENNT TÖLVUNÁM

Afar gagnleg og hnitmiðuð námsbraut sem skilar árangri strax. 
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist hagnýta þekkingu  
í tölvuvinnslu sem nýtist jafnt í starfi sem heima og öðlist öryggi og 
færni í notkun helstu skrifstofuforrita; Word, Excel og Outlook.

Hefst 11. október  •  Morgun- og kvöldhópur  •  11 skipti 

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem 
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir 
fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í sex hluta: • Bókhald – grunnur 
  • Bókaranám fyrir lengra komna   
  • Skattskil einstaklinga með rekstur   
  • Viðurkenndur bókari
  

Hefst 5. október  •  Lýkur í desember 2017

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið ný starfstækifæri að loknu námi.

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni ásamt  
 góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur upptökur af   
 völdum hlutum námskeiðanna.



Beltone Legend™

Enn snjallara
heyrnartæki
Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust 
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis 
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánað til reynslu.Be
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Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is 

HEYRNARSTÖ‹IN

Tyrkland Forseti Tyrklands, Recep 
Tayyip Erdogan, segir landið skyld-
ugt til að sigra Íslamska ríkið í Sýr-
landi.

Erdogan segir í tilkynningu að 
aðgerðir Tyrkja í Sýrlandi upp á síð-
kastið séu bara fyrstu skrefin í bar-
áttunni við hryðjuverkasamtökin. 
Hann sagði að það þyrfti að ganga 
frá samtökunum í Sýrlandi og koma 
andstæðingunum á þann stað að 
ekki sé hægt að ráðast á Tyrkland.

Erdogan hefur á seinustu dögum 
bolað 24 kúrdískum bæjarstjórum 
úr embætti. Hann telur þá hafa 
verið í tengslum við uppreisnar-
hópa. Mikil mótmæli brutust út í 
kjölfarið og þurfti lögregla meðal 
annars að beita táragasi. – gj

Skylda 
Tyrklands að 
sigra ISIS

Erdogan ætlar að láta til sín taka í Sýr-
landi. NordicphotoS/GEtty

Kalla eftir sjálfstæði

Mörg hundruð þúsund íbúar Katalóníu gengu um götur borga í héraðinu í gær til að kalla eftir sjálfstæði frá Spáni. Meira en hálf milljón gekk í 
Barcelona-borg einni. Stjórnvöld á Spáni reyna hvað þau geta að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um málið.  Fréttablaðið/Epa

STjórnmál Sigurður Ingi Jóhanns-
son forsætisráðherra mun ekki 
setjast í stjórn með Sigmundi Davíð 
Gunnlaugssyni eftir landsþing 
flokksins þann 1. október.

Sigurður sagði trúnaðarbrest 
hafa orðið á milli sín og stjórnar 
flokksins undanfarið og því gæti 
hann ekki setið í óbreyttri stjórn. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að samskipti þeirra séu stirð og að 
stuðningsmenn forsætisráðherra 
séu allt eins undirbúnir því að hann 
fari í formannsframboð.

Í samtölum við miðstjórnarfull-
trúa Framsóknarflokksins eftir 
fundinn hefur komið fram að lands-
þingið í október verði ekki kurteisis-
samkoma. Þar mun verða tekist á 
um framtíð flokksins. Nokkrir þing-

menn sem fréttastofa heyrði í eftir 
fundinn vilja komast í kosningabar-
áttu og tala þá um sigra síðustu ára 
og góða málefnastöðu en efast um 
að þau mál komist að með Wintris-
mál forsætisráðherra á bakinu.

Fjölmargir hafa á síðustu dögum 
og vikum hvatt forsætisráðherra til 
þess að bjóða sig fram sem formann 
flokksins. Sveinbjörn Eyjólfsson, 
fyrrverandi aðstoðarmaður Guðna 
Ágústssonar og núverandi forstöðu-
maður á Hvanneyri, steig í pontu á 
miðstjórnarfundi og lýsti yfir fram-
boði.

„Það er mjög mikilvægt að Fram-
sóknarmenn fái að kjósa um for-
mannsembættið í flokknum,“ segir 
Sveinbjörn.

Höskuldur Þórhallsson, þing-

maður Framsóknar, sagði í hádegis-
fréttum RÚV að forsætisráðherra 
hefði þurft að sitja undir reiðilestri 
formanns flokksins. Margir hafa sagt 
það ekki vera sannleikanum sam-
kvæmt. Jón Pétursson, formaður 
Framsóknarfélagsins í Mosfellsbæ, 
segir orð Höskuldar vera lygi.

„Ég var viðstaddur og veit 
nákvæmlega hvað fór fram. Ef eitt-
hvað er þá var mikill vilji Sigmundar 
til að leita sátta við Sigurð Inga. Það 
er þyngra en tárum taki að samband 
þeirra sé stirt því þeir eru báðir 
sterkir stjórnmálamenn,“ segir Jón.

Sigmundur Davíð tjáir sig ekki um 
hvað gerðist undir lok fundarins. 
Ekki náðist í Sigurð Inga sem er í 
opinberri heimsókn í Danmörku.
sveinn@frettabladid.is

Stirt milli formanns og forsætisráðherra
Menn eru sammála um að samræður á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins um helgina hafi verið hreinskiptar og hreinsað and-
rúmsloftið. Flokksmenn ósammála formanni samgöngunefndar þingsins um að formaður hafi lesið forsætisráðherra reiðilesturinn.

Vaktaskipti urðu í forsætisráðuneytinu í apríl. Fréttablaðið/ErNir

Erdogan hefur á seinustu 
dögum bolað 24 kúrdískum 
bæjarstjórum úr embætti.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is

Við vorum að fá ŠKODA Octavia Drivers Edition sem er sérútfærsla af 

vinsælasta bíl á Íslandi 2015. Hann er með aukahlutapakka á einstöku tilboði 

í takmarkaðan tíma. Komdu til okkar í reynsluakstur og finndu hvernig 

hann leikur við þig í akstrinum. Hlökkum til að sjá þig!

Verð frá aðeins

3.839.000 kr.

Drivers Edition aukahlutapakki

• Xenon/LED framljós • Leiðsögukerfi með SD korti
• Climatronic miðstöð • 17" álfelgur 
• Krómpakki • 16" vetrardekk á álfelgum

Heildarverðmæti  740.960 kr.
Tilboðsverð á pakka  349.000 kr.
Afsláttur  391.960 kr.

Aksturinn verður bara
skemmtilegri og skemmtilegri

ŠKODA Octavia Drivers Edition



Veggofnar

Stórt 71 lítra ofnrými. Innbyggður kjöt-
hitamælir. Átta hitunaraðgerðir, þar 
á meðal 4D-heitur blástur. Brennslu-
sjálfhreinsun. TFT-litaskjár með texta.

Fullt verð: 189.900 kr.

Tækifærisverð (hvítur):

Tækifærisverð (stál):
HB 672GCW1S 

HB 672GCS1S 

149.900 kr.

Orkuflokkur Kjöthitamælir

Spanhelluborð

Með stálhliðum og slípuðum framkanti. 
„flexInduction“-svæði: Meiri sveigjan-
leiki við matreiðslu. Tvöfaldur snerti-
sleði. Steikingarskynjari. 60 sm. 

Fullt verð: 189.900 kr.

Tækifærisverð: EX 675LEC1E

139.900 kr.

Tækifæ
ri

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Festingavörur 
á frábæru verði!

Chemfix 
teinalím 345 ml

 2.295

Bostik 7002  
festifrauð 
All season 
750 ml

 1.190

A4 og A2 
ryðfríar 
skrúfur. Mikið úrval.

DOMAX 
byggingarvinklar. 
Mikið úrval af
festingavörum.

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í 
stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma, 
ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á 
slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef 
útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem 
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

150g50%
 meira m

ag
n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Ly�aauglýsing

Voltaren-Gel-NEW-5x10 copy.pdf   1   13/05/15   16:53

Frakkland Manuel Valls, forsætis-
ráðherra Frakklands, sagði í gær 
að fleiri árásir á landið væru yfir-
vofandi en að tillögur Nicolas Sar-
kozy, fyrrverandi forseta landsins, 
um stóraukna öryggisgæslu væru 
ekki rétta leiðin til koma í veg fyrir 
að af þeim yrði.

Valls sagði að í síðustu viku hefði 
verið komið í veg fyrir tvær árásir 
og að yfir völd í Frakklandi hefðu 
fimmtán þúsund manns undir smá-
sjánni.

Sarkozy lagði til að allir þeir 
sem væru undir grun um að vera í 
samstarfi við Íslamska ríkið yrðu 
hnepptir í sérstakt varðhald. – gj

Fimmtán 
þúsund undir 
smásjánni

utanríkismál Yfirvöld í Banda-
ríkjunum velta nú fyrir sér beitingu 
einhliða þvingunaraðgerða gegn 
Norður-Kóreu eftir að landið hélt 
kjarnorkuvopnatilraunum sínum 
áfram. Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna fundaði vegna málsins 
á föstudagskvöld en skilaði ekki 
ályktun.

Norður-Kórea sprengdi kjarn-
orkusprengju í tilraunaskyni á 
fimmtudag. Var það í fimmta skipti 
frá október 2006 en í annað sinn í ár. 
Jarðskjálfti sem fylgdi mældist 5,3 að 
styrk. Sprengjan var margfalt öflugri 
en sú sem sprengd var í janúar.

„Við fordæmum þessar aðgerðir 
harðlega og höfum miklar áhyggjur 
af þessari þróun,“ segir Lilja Alfreðs-
dóttir utanríkisráðherra. Er hún 
fékk fréttirnar hafði hún, að eigin 
sögn, tafarlaust samband við sendi-
nefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóð-
unum til að koma þeim skilaboðum 
áleiðis.

Að mati Lilju eru norður-kóresk 
yfirvöld að sýna mátt sinn og megin 
með þessum tilraunum. Eins og 
alþekkt er þá er Norður-Kórea ein-
ræðisríki með miðstýrðu hagkerfi. 
Nágrannarnir í suðri búa hins vegar 
við markaðshagkerfi og mun meiri 
hagsæld og lífsgæði.

„Meðalþjóðartekjur á hvern íbúa 
í Norður-Kóreu er ekki nema fimm 
prósent samanborið við Suður-
Kóreu,“ segir Lilja. „Það er gjörsam-
lega ólíðandi að stjórnvöld séu í 

einhverju kjarnorkubrölti á meðan 
íbúar landsins líða skort.“

Það kvað við annan tón í yfir-
lýsingu Suður-Kóreumanna vegna 
tilraunanna en oft áður. Þar segir að 
sýni Norður-Kórea minnstu merki 
um að landið hyggist beita kjarn-
orkuvopnum muni Suður-Kóreuher 
eyða Pjongjang af yfirborði jarðar.

„Yfirvöld í Seúl hafa yfirleitt verið 
nokkuð hófstillt í viðbrögðum. Þessi 
sprengja nú hefur ýtt miklu sterkar 
við þeim en hinar fyrri,“ segir Lilja. 
„Þjóðir heimsins eru sem stendur 
að ræða við nágrannaríki á borð 
við Suður-Kóreu og Japan og kanna 
hvaða aðgerðir eru bestar.“

Allsherjarþing Sameinuðu 
þjóðanna hefst í komandi viku en 
utanríkisráðherrann telur líklegt 
að þetta mál muni setja svip sinn 
á þingið. „Það er óhjákvæmilegt 
þegar svona mál koma upp að þau 
verði rædd á slíkum vettvangi.“
johannoli@frettabladid.is

Aðgerða að 
vænta vegna 
Norður-Kóreu
Norður-Kórea sprengdi sína stærstu kjarnorku-
sprengju til þessa í síðustu viku. Nágrannarnir í 
suðri hóta að þurrka Pjongjang af yfirborði jarðar.
Utanríkisráðherra fordæmir tilraunirnar harðlega.

Tilraunasprengjan nú er sú fimmta á tíu ára tímabili.  FréTTablaðið/EPa

Það er gjörsamlega 
ólíðandi að stjórn-

völd séu í einhverju kjarn-
orkubrölti á meðan íbúar 
landsins líða 
skort.
Lilja Alfreðsdóttir, 
utanríkisráðherra

Manuel Valls, 
forsætisráðherra 
Frakklands
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

ER Í FULLUM GANGI!

OPIÐ FRÁ 10-18:30 Í DAG

3. HÆÐ KRINGLUNNI

Farðu inná “Lagersala NTC” á facebook 

L A G E R S A L AL A G E R S A L A
D Ú N D U RD Ú N D U R

Það hefur verið raunalegt að fylgjast með 
prófkjörum nokkurra stjórnmálaflokka 
fyrir komandi alþingiskosningar. Hver 
höndin virðist vera upp á móti annarri, 
með tilheyrandi ásökunum um smölun, 
óeðlilegan þrýsting flokksleiðtoga og 

jafnvel atkvæðakaup sem greitt er fyrir með ríkis-
borgararétti í krafti pólitísks valds. En í framhaldinu 
eru svo allir listar sagðir, af sigurvegurunum, vera sér-
deilis sterkir, lýðræðislegir og sigurstranglegir. Jafnvel 
þó sumir séu fádæma einsleitir, aðrir ótrúverðugir 
sökum þungra ásakana og þannig mætti áfram telja. 
Þetta ber lýðræðinu hvorki fagurt vitni né gefur kjós-
endum fögur fyrirheit um það sem koma skal með 
haustinu. Þvert á móti.

Fólk sem stendur utan við virkt starf í stjórnmála-
flokkum þekkir þennan prófkjörstíma stjórnmála-
flokkanna ekki af góðu. Strax þegar skriðið er inn á 
kosningaaldur hefst sókn í atkvæði til þess að hafa 
áhrif innan flokka sem viðkomandi á jafnvel bæði 
leynt og ljóst ekki hina minnstu samleið með. Við-
komandi atkvæði er ýmist lofað að ekki þurfi að 
ganga í flokkinn eða að það sé lítið mál að segja sig 
úr honum aftur. Því fylgir oftar en ekki loforð um að 
það þurfi ekkert að styðja flokkinn í kosningum en 
mikilvægt sé þó að koma að rétta kunningjanum, 
frændanum eða frænkunni. Og þá til hvers? Til þess 
að vinna af einurð að málefnum sem viðkomandi 
atkvæði er ekki einu sinni sammála? Við hljótum 
að hafa áhyggjur af því að þetta sé ekki lýðræðislegri 
þróun og þroska til framdráttar, en hafi meira að gera 
með persónulega hagsmuni og framaþrá einstaklinga.

Stjórnmálaflokkar eru vonandi stofnaðir utan um 
sameiginlegar hugsjónir og samfélagslega framtíðar-
sýn einstaklinga. Stofnaðir til þess að koma góðum 
verkum til leiðar fyrir samfélagið í heild sinni. Því 
er meira en æskilegt að fulltrúar þeirra nái sem allra 
best utan um þessa heild. Séu af báðum kynjum, með 
ólíkan bakgrunn, menntun og á breiðu aldursbili því 
við tilheyrum mismunandi hagsmunahópum eftir 
aldri, menntun, stétt og stöðu. Prófkjör hafa ekki 
reynst vel í þessu tilliti. Enda bjóða þau þeirri hættu 
heim að þeir sem stærstan eiga frændgarðinn, flesta 
vinina og jafnvel mesta peninginn njóti umtalsverðs 
forskots. Njóti forskots á t.d. konur, einstæðinga, 
innflytjendur og aðra minnihlutahópa sem þó hafa 
tekið virkan þátt í starfi og stefnumótun viðkomandi 
stjórnmálaflokks og eru um margt hæfari en til að 
mynda vinmargir lukkuriddarar.

Stjórnmálaflokkarnir sem standa í prófkjörsbrölti 
þessa dagana geta tæpast verið sælir með hvernig 
þetta er að ganga fyrir sig. Og hvað sem líður glað-
beittum yfirlýsingum flokksleiðtoga í fjölmiðlum 
á næstunni, það þykir mikilvægt í pólitík að sýna 
engin veikleikamerki, þá hlýtur fólkið sem í raun 
og veru ber uppi starf þessara flokka að taka þessi 
ósköp til endurskoðunar. Að setja sér það markmið 
að viðkomandi flokkur bjóði fram í hvert eitt sinn, á 
hverjum stað fyrir sig, fjölbreytta lista þeirra hæfustu 
og bestu fremur en þá valdamestu og vinaflestu.

Vinalýðræði

Við hljótum 
að hafa 
áhyggjur af 
því að þetta 
sé ekki 
lýðræðislegri 
þróun og 
þroska til 
framdráttar, 
en hafi meira 
að gera með 
persónulega 
hagsmuni og 
framaþrá 
einstaklinga.

Á Sprengisandi, þann 14. ágúst síðastliðinn, 
útskýrði Sigríður Andersen, þingkona 
Sjálfstæðisflokksins, með skýrum hætti, 

að hægri menn litu ekki á skattkerfið sem jöfn-
unartæki; það væri einungis til tekjuöflunar. Bætur 
væru hugsaðar til þess að jafna kjörin. Þetta kemur 
í sjálfu sér ekkert á óvart en það er bæði heiðarlegt 
og hreinskilið af þingkonunni að lýsa þessu yfir á 
jafn afdráttarlausan hátt. Því er nefnilega oft haldið 
fram að enginn munur sé á stefnum stjórnmála-
flokkanna. Hann kemur þó kannski einna skýrast 
fram í afstöðu þeirra til skatta.

Fyrir skattfé hefur okkur þrátt fyrir allt tekist 
að byggja upp ágætt mennta- og heilbrigðiskerfi 
og þokkalegar samgöngur, en við þurfum að gera 
mun betur á mörgum sviðum. Jafnaðarmenn líta 
þó ekki eingöngu á skattheimtu sem leið til tekju-
öflunar, heldur einnig til jöfnunar á aðstöðu fólks. 
Þrepaskipt skattkerfi er réttlát leið til að jafna kjör 
manna. Við teljum aukinn jöfnuð vænlega leið til 
þess að byggja upp friðsælt, lífvænlegt og fjölbreytt 
samfélag. Besta tryggingin fyrir því að sem mest 
náist út úr mannauðnum, er að gefa öllum sem best 
tækifæri til þess að þroska hæfileika sína. Með því 
að dreifa byrðunum eftir getu hvers og eins, er hægt 
að tryggja öllum aðgang að skólum, heilbrigðis-
þjónustu, félagslífi og öðru sem í dag eru sjálfsögð 
mannréttindi. Mér er reyndar til efs að margir hafi 
ráðist í skynsamlegri fjárfestingu en það að greiða 
skattinn sinn.

Á þessu kjörtímabili hafa stjórnvöld minnkað 
álögur á efnuðustu íbúana, lagt drög að fækkun 
skattþrepa og lækkað greiðslur vaxta- og barna-
bóta um á annan tug milljarða króna. Þetta er skýrt 
merki um að núverandi stjórnvöld líta ekki á það 
sem hlutverk sitt að jafna kjörin.

Samfylkingin vill öfluga samneyslu, þar sem þeir 
aflögufæru greiða hlutfallslega meira til samfélags-
ins en efnaminna fólki er hlíft. Þannig er öllum gert 
kleift að njóta þeirra gæða sem landið hefur upp 
á að bjóða, og er sannarlega sameign okkar allra.

Grundvallarmunur

Logi Einarsson
varaformaður 
Samfylkingar-
innar

Samfylkingin 
vill öfluga 
samneyslu, 
þar sem þeir 
aflögufæru 
greiða hlut-
fallslega 
meira til 
samfélagsins 
en efnaminna 
fólki er hlíft.

Ráðherra flengdur
Oddviti Sjálfstæðisflokks í Suður-
kjördæmi hefur strítt við mótbyr 
á kjörtímabilinu. Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, hefur tekist 
á við uppbyggingu í Helguvík og 
síaukinn ferðamannastraum um 
helstu perlur Suðurlands sem 
ráðherra ferðamála. Lítið gengur 
að koma raforku til Helguvíkur og 
er málið stopp um allar koppa-
grundir Vatnsleysustrandar og 
hún hefur verið gagnrýnd fyrir að 
lítið þokist í uppbyggingu ferða-
mannastaða. Áhugamenn um 
stjórnmál vissu að við ramman 
reip væri að draga. Hins vegar 
óraði fáa við því að Ásmundur 
Friðriksson fengi 600 fleiri 
atkvæði en ráðherrann.

Hafði Bjarni kortlagt stöðuna?
Formaður Sjálfstæðisflokksins, 
Bjarni Benediktsson, er sagður 
hafa boðið Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur 2. sætið á lista 
flokksins í Kraganum áður en 
hún gekk til liðs við Viðreisn. 
Þetta sagði Þorgerður í viðtali 
við Helga Seljan í Kastljósi. Í ljósi 
útreiðar kvenna í nýafstöðnum 
prófkjörum flokksins vaknar sú 
spurning hvort Bjarni hafi ekki 
talið þá kvenframbjóðendur 
sem fyrir voru nægilega sterka 
til að hljóta efstu sætin á lista 
flokksins. Ljóst er að Listi Sjálf-
stæðisflokksins hefði verið mun 
„söluvænlegri“ með Þorgerði í 2. 
sætinu en fjóra miðaldra karla í 
röð. sveinn@frettabladid.is
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Nánari upplýsingar í síma 666 4000 eða leiga@reginn.is

GLÆSILEGT IÐNAÐAR-
OG LAGERHÚSNÆÐI
TIL LEIGU

Um er að ræða gott og bjart endabil, alls 554 m2 á góðum 
stað í vaxandi hverfi. Milliloft er yfir hluta af rýminu sem 
nýta mætti í t.d. lager eða skrifstofur. Lofthæð er mikil 
og innkeyrsludyr stórar og góðar. Frábært athafnasvæði 
á lóð fylgir rýminu. Róleg og snyrtileg starfsemi er í 
öðrum hlutum hússins.

Glæsilegt húsnæði til leigu 
við Miðhellu 2 í Hafnarfirði

reginn.is        
reginn@reginn.is      
sími 512 8900

Tíðindi helgarinnar í próf-
kjörsmálum voru ótíðindi í 
flestum skilningi. Í fyrsta lagi 

er tilfinningin sú að ekkert hafi í 
rauninni gerst – engin tíðindi hafi 
orðið – ríkjandi ástand haldi bara 
áfram út í hið óendanlega.

Í öðru lagi komust í örugg sæti 
menn sem manni finnst ekki eiga 
erindi á þing; enn séu kjósendur 
að senda okkur fulltrúa sem ekki 
séu líklegir til að auka virðingu 
fyrir þessari mikilvægustu stofnun 
landsins.

Og í þriðja lagi: fimm alþingis-
konur detta út af þingi. Í furðu 
mörgum prófkjörum helgarinnar 
taka kjósendur undir með Skarp-
héðni í Njálu þegar hann svarar 
frýjunarorðum móður sinnar Berg-
þóru (sem var drengur góður) með 
þessum orðum: „Ekki höfum vér 
kvennaskap.“

Helmingur mannkyns
Móðir mín sagði einhvern tímann 
aðspurð um jafnréttismál að hún 
skildi ekki hvernig karlar gætu haft 
fordóma gagnvart konum – konur 
væru helmingur mannkyns. Og 
bætti við: „Ekki hef ég neina for-
dóma gagnvart körlum.“

Fjórir karlar í efstu sætum Sjálf-
stæðismanna í Suðvesturkjördæmi. 
Þrír karlar í efstu sætum í Suður-

kjördæmi. Tilviljun segja sumir; 
bara stjórnmálamenn sem dæmdir 
eru af verkum sínum. Ég veit það 
ekki. Þegar horft er á karlana sem 
völdust og konurnar sem sagt var 
að vera úti þá blasir aðeins eitt við. 
Ekki höfum vér kvennaskap.

Því fer auðvitað fjarri að konur 
séu alltaf betri stjórnmálamenn en 
karlar. Margrét Thatcher stóð fyrir 
breytingum á bresku samfélagi sem 
voru til óþurftar fyrir flest fólk – 
niðurrifi á samfélagslegri þjónustu, 
græðgisvæðingu og auðvaldseflingu 
sem við erum enn að súpa seyðið 
af. Og valdníðslu og vitleysisgang 
vondra kvenstjórnmálamanna á 
Íslandi þarf ekki að hafa mörg orð 
um.

Skárra væri það nú. Konur eru 
alls konar. Þær eru með öðrum 
orðum helmingur mannkynsins, 
og verður að teljast með nokkrum 
ólíkindum hversu illa kjósendum 
Sjálfstæðisflokksins gengur að finna 
konu að sínu skapi.

Þó að konur geti verið skelfilegir 
stjórnmálamenn – eins og dæmin 
sanna – þá höfum við óþægilega 
mörg dæmi um farsælar, vinnusam-
ar og réttsýnar konur sem nú hverfa 
af þingi af margvíslegum ástæðum: 
Brynhildur Pétursdóttir úr BF, Katr-
ín Júlíusdóttir úr SF og Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir úr Sjálfstæðisflokki 
eru allar að hætta þingmennsku of 
snemma. Margrét Tryggvadóttir 
hefði svo sannarlega átt erindi 
aftur á þing. Og eru þá ótaldar þær 
þingkonur sem kjósendur höfn-
uðu í prófkjörum helgarinnar, en 
völdu í staðinn karla sem virðast 
margir síðri kostur. Samfylkingin 
sér af Ísafjarðarskörungnum Ólínu 
Þorvarðardóttur, sem er rökföst og 
hefur ríka réttlætiskennd – og Val-

gerði Bjarnadóttur sem hefur verið 
með ágætustu og hugsjónaríkustu 
þingmönnum Samfylkingar og sú 
sem bar hitann og þungann inni á 
þingi af því að reyna að koma hér á 
nýrri stjórnarskrá.

Kynleiðrétting
Sjálfstæðismenn höfnuðu Elínu 
Hirst úr Kraganum og varaþing-
manninum Bryndísi Loftsdóttur, 
sem báðar eru mjög frambærilegir 
þingmenn. Þeir höfnuðu líka Unni 
Brá Konráðsdóttur sem vakið hefur 
virðingu langt út fyrir flokksraðir 
fyrir góð störf og Ragnheiði Elínu 
Árnadóttur sem er umdeildust 
þessara kvenna, enda hafa henni 
verið mislagðar hendur í störfum 
sínum.

Hver þessara kvenna hefur verið 
með sínu móti í störfum sínum 
og þær ættu að höfða til ólíkra 
hópa. En nei, kjósendur flokksins 
völdu heldur kall sem hefur haldið 
þruglræður í Trump-stíl um inn-
flytjendamál og notað orðið „mús-
limistar“ um útlent fólk sem ekki 

„Ekki höfum vér kvenna skap“
Guðmundur  
Andri Thorsson 
rithöfundur 

Í dag

Skólarnir eru lífæð byggðanna 
og þar slá hjörtu íbúanna. Leik-
skólar, grunnskólar, framhalds-

skólar – öll menntun í heimabyggð 
skiptir miklu máli fyrir lífsgæði og 
val á búsetu fólks.

Framhaldsnám í heimabyggð 
hefur verið sérstakt baráttumál 
landsbyggðarinnar á undanförnum 
árum. Sjálfræðisaldurinn er jú 18 
ár og foreldrar vilja ógjarnan senda 
börn sín ung að heiman í fjarlæga 
landshluta til að geta sótt þá mennt-
un sem þau eiga rétt á.

Stöðugt þarf að verja fjárveitingar 
til eldri framhaldsskólanna hvar 
sem er á landinu. Mér verður m.a. 
hugsað til Menntaskólans á Ísafirði 
og Fjölbrautaskólanna á Akranesi og 
Sauðárkróki.

Mennt er máttur. Það þurfti að 
berjast fyrir stofnun Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga í Grundarfirði, Mennta-
skólans í Borgarnesi, Menntaskólans 
á Tröllaskaga og framhaldsdeildanna 
í Vesturbyggð á Patreksfirði og nú 
síðast á Hólmavík, Hvammstanga 
og Blönduósi svo dæmi séu nefnd.

Með samstöðu og einbeittum vilja 
heimamanna og velvilja stjórnvalda 
tókst að koma á þessu mikla hags-
munamáli íbúanna. Sem sveitar-
stjórnarmaður, á vettvangi lands-
hlutasamtakanna og sem formaður 
skólanefndar FNV var ánægjulegt að 
geta stutt þessa baráttu heimafólks 
fyrir auknu framboði menntunar 
á svæðunum. Framhaldsdeildirnar 
á Hólmavík, Hvammstanga og á 
Blönduósi hafa FNV á Sauðárkróki 
sem móðurskóla sinn en framhalds-

deildin á Patreksfirði sækir til Fjöl-
brautaskóla Snæfellinga í Grundar-
firði.

Nærsamfélagið skiptir máli
Unglingsárin eru tími mikilla 
umbrota hjá hverjum einstaklingi og 
ákvarðanir teknar sem skipta miklu 
máli fyrir framtíðina bæði í leik og 
starfi.

Fyrir fjölskylduna eru það hrein 
mannréttindi að geta verið í sem 
mestum samvistum við unglingana 
sína á þessum tíma og veitt þeim 
allan stuðning og hvatningu sem 
nærsamfélagið getur lagt þeim til. 
Þessar staðreyndir eru í raun árétt-
aðar í sjálfræðislögunum, en með 
þeim hafa heimili og fjölskylda 
axlað ábyrgð á börnum sínum að 
átján ára aldri og því er eðlilegt að 
skipulag menntunar í landinu taki 
mið af því. Auk þess er sá kostnaður 
óheyrilegur sem leggst á fjölskyldur 
við að senda börn langan veg til að 
njóta sjálfsagðrar menntunar og ekki 
á allra færi að standa undir honum.

Sóknarfærin eru í menntun
Fjölbreytt námsframboð í heima-
byggð styrkir sjálfsímyndina, eykur 
samkeppnishæfni og hefur marg-

feldisáhrif í nærsamfélaginu. Fram-
farir í fjarskiptatækni bjóða upp á 
margþættan stuðning og möguleika í 
þessu starfi. Með stofnun framhalds-
deildanna á smærri stöðum hafa 
opnast nýir möguleikar fyrir fólk 
sem ekki átti tök á í uppvextinum 
að sækja sér framhaldsmenntun. Það 
var því mikil skammsýni og afturför 
þegar núverandi stjórnvöld ákváðu 
að takmarka framlög og stuðning 
ríkisins til framhaldsskólanna við 
nemendur undir 25 ára aldri. Sóknar-
færi landsbyggðarinnar ásamt jafn-
rétti íbúanna eru einmitt fólgin í því 
að geta fléttað þetta tvennt saman, 
framhaldsmenntun ungs fólks og 
eldri íbúa, sem vegna fjarlægðar og 
kostnaðar gátu ekki sótt sér þessa 
grunnmenntun á sínum tíma.

Framhaldsskólarnir hafi mögu-
leika til sóknar
Framhaldsskólarnir, móðurskólar 
framhaldsmenntunar í landinu, 
sem og hinar nýju framhaldsdeildir 
út um land, þurfa að búa við öryggi 
og möguleika til sóknar. Óvissan um 
fjármagn og óttinn við niðurskurð 
og lokanir deilda ásamt auknum 
kröfum um lágmarksfjölda í ein-
stökum áföngum frá ári til árs gerir 
starfsumhverfið óöruggt. Mikilvægt 
er að framhaldsskólarnir fái aukinn 
skilning og fjárstuðning til að þróa 
námið og endurnýja og bæta tækni-
búnað sinn.

Verður mér þar sérstaklega hugsað 
til verknámsins þar sem ég þekki 
best til við Fjölbrautaskólana á 
Akranesi og Sauðárkróki, sem þurfa 
verulega aukinn stuðning, en þar er 
unnið afar gott starf.

Þörfin fyrir bætta stöðu þessarar 
menntunar sýnir sig best í hinni 
gríðarlegu eftirspurn eftir iðnmennt-
uðum starfsmönnum á flestum svið-
um atvinnulífsins. Íbúarnir og starfs-
fólkið vill að sjálfsögðu hafa skólann 
sinn og nám barna sinna í öruggum 
höndum á heimaslóð.

Menntun í heimabyggð
Bjarni Jónsson
sveitarstjórnar-
maður og 
formaður Vg í 
Skagafirði,
býður sig fram 
í 1. sæti Vg í  
forvali í Norð-
vesturkjördæmi

hefur annað til saka unnið en að 
vilja búa hér; og kall sem gat sér orð 
þegar hann var valinn til að stýra 
fátækri menningarstofnun og lét 
það þá verða sitt fyrsta verk að láta 
stofnunina kaupa handa sér rán-
dýran montjeppa – fór svo að reka 
fólk til að afla fjár. Og kall sem lítur 
á hvalveiðar og stóriðju sem helstu 
hugsjónamál Íslands. Og kall sem er 
að finna í Panamaskjölum. Og kall 
og kall og kall.

Skiptir það máli hvort karlar eða 

konur veljast? Nei. Og þess vegna 
skiptir það einmitt máli þegar 
aðeins karlar veljast. Því karlar eru 
alls konar og konur eru alls konar 
– og konur eru sem sé helmingur 
mannkyns. Og þess vegna tekur 
maður eftir því þegar annað kynið 
nánast hverfur af vettvangi hjá svo 
stórum og öflugum flokki. Nema 
Sjálfstæðisflokkurinn telji að nú sé 
kominn tími fyrir kynleiðréttingu 
hjá sér – eftir þær umbætur að losa 
sig við frjálslynda fólkið í Viðreisn.

Móðir mín sagði einhvern 
tímann aðspurð um jafn-
réttismál að hún skildi ekki 
hvernig karlar gætu haft 
fordóma gagnvart konum 
– konur væru helmingur 
mannkyns. Og bætti við: 
„Ekki hef ég neina fordóma 
gagnvart körlum.“

Þörfin fyrir bætta stöðu 
þessarar menntunar sýnir sig 
best í hinni gríðarlegu eftir-
spurn eftir iðnmenntuðum 
starfsmönnum á flestum 
sviðum atvinnulífsins. Íbú-
arnir og starfsfólkið vill að 
sjálfsögðu hafa skólann sinn 
og nám barna sinna í örugg-
um höndum á heimaslóð.
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Í dag
18.50 Sunderland - Everton  Sport
19.05 HK - Haukar  Sport 3
21.00 Messan  Sport 2 
 
Olís-deild kvenna: 
19.30 Valur - Fylkir  Valshöllin 

Nýjast

Man Utd 1 – 2 Man City
Arsenal 2 – 1 Southampton
Bournemouth 1 – 0 West Brom
Burnley 1 – 1 Hull City
Boro 1 – 2 Crystal Palace
Stoke City 0 – 4 Tottenham
West Ham  2 – 4 Watford
Liverpool 4 – 1 Leicester
Swansea 2 – 2 Chelsea

Efst 
Man. City 12
Chelsea 10
Man Utd 9
Tottenham 8
Liverpool 7

Neðst 
Leicester 4
West Ham 3
Southampton 2 
Sunderland 1
Stoke City 1

Enska úrvalsdeildin

Pepsi-deild karla 

KR - ÍBV 2-0 
1-0 Morten Beck Andersen (73.), 2-0 Óskar 
Örn Hauksson (87.).  
 
Víkingur R. - Fjölnir 1-2 
0-1 Martin Lund Pedersen (34.), 1-1 Bjarni 
Páll Runólfsson (35.), 1-2 Pedersen (81.). 
 
Fylkir - Víkingur Ó. 2-1 
1-0 Jose „Sito“ Enrique (8.), 2-0 Arnar Bragi 
Bergsson, víti (64.), 2-1 Pape M. Faye (83.). 
Rautt spjald: Emir Dokara, Vík. Ó. (90+5.). 
 
FH - Breiðablik 1-1 
0-1 Árni Vilhjálmsson (32.), 1-1 Kristján Flóki 
Finnbogason (33.). 
 
Þróttur - ÍA 3-0 
1-0 Christian Sörensen (25.), 2-0 Brynjar 
Jónasson (48.), 3-0 Brynjar (80.). 
 
Stjarnan - Valur 2-3 
1-0 Ævar Ingi Jóhannesson (13.), 2-0 Hilmar 
Árni Halldórsson (40.), 2-1 Sigurður Egill 
Lárusson (45.), 2-2 Andreas Albech (78.), 2-3 
Albech (90+6.). 

Pepsi-deild kvenna 

Stjarnan - Breiðablik 1-1 
0-1 Berglind Björg Þorvaldsdóttir (53.), 1-1 
Ana Victoria Cate (79.). 
Rautt spjald: Arna Dís Arnþórsdóttir, 
Breiðablik (75.).  
 
Valur - ÍA 2-1 
1-0 Mist Edvardsdóttir (8.), 2-0 Dóra María 
Lárusdóttir (13.), 2-1 Hrefna Þuríður Leifs-
dóttir (70.). 
 
Fylkir - FH 1-2 
0-1 Alex Nicole Alugas (34.), 1-1 Kristín Erna 
Sigurlásdóttir (64.), 1-2 Helena Ósk Hálf-
dánardóttir (89.). 
 
ÍBV - KR 3-0 
1-0 Abigail Cottam (61.), 2-0 Cloe Lacasse 
(77.), 3-0 Sigríður Lára Garðarsdóttir (90+1.). 
 
Selfoss - Þór/KA 0-0

Olís-deild karla 

ÍBV - Haukar 34-28 
Theodór Sigurbjörnsson 9/3, Sigurbergur 
Sveinsson 8 - Guðmundur Árni Ólafsson 6/2 
 
Stjarnan - Akureyri 26-23 
Garðar B. Sigurjónsson 8/3, Ólafur Gústafs-
son 6 - Kristján Orri Jóhannsson 8/2. 
 
FH - Valur 27-25 
Ásbjörn Friðriksson 7, Óðinn Þór Ríkharðs-
son 5 - Sveinn Aron Sveinsson 10/4.

ÍBV 34 –25    Grótta
Stjarnan 20 – 21   Haukar
Selfoss 24 – 28   Fram

Olís-deild kvenna

HandbOlti Ólafur Gústafsson lék 
sinn fyrsta leik með Stjörnunni þegar 
liðið vann þriggja marka sigur, 26-23, 
á Akureyri í 1. umferð Olís-deildar-
innar á laugardaginn.

„Sem nýliðar í deildinni vitum við 
kannski ekki alveg hvar við stöndum, 
þannig að það var mjög gott að byrja 
á sigri,“ sagði Ólafur sem spilaði nær 
allan leikinn, skoraði sex mörk og 
var öflugur í vörninni.

Bara það eitt að spila heilan leik er 
áfangi fyrir Ólaf en hann hefur lítið 
spilað vegna erfiðra hnémeiðsla 
undanfarin tvö ár.

Ólafur, sem er uppalinn FH-ingur, 
fór út í atvinnumennsku síðla árs 
2012 þegar þýska stórliðið Flens-
burg samdi við hann. Ólafur lék í tvö 
ár með Flensburg og vann Meistara-
deild Evrópu með liðinu vorið 2014. 
Þá um sumarið gekk hann í raðir Aal-
borg í Danmörku og strax á undir-
búningstímabilinu bankaði meiðsla-
draugurinn upp á.

„Þetta kom upp á undirbúnings-
tímabilinu. Ég var nýr í liðinu og 
píndi mig áfram í einhvern tíma áður 
en eitthvað var gert. Ég spilaði ekki 
marga leiki og var aðallega nýttur í 
vörninni,“ sagði Ólafur sem glímdi 
við meiðsli á báðum hnjám. „Svo fór 
ég í aðgerð síðasta sumar og var nán-
ast ekkert með á síðasta tímabili.“

Ólafur vildi spila áfram erlendis 
en ákvað á endanum að koma aftur 
heim.

„Maður vill alltaf halda sér úti. Ég 
skoðaði einhverja möguleika og fór 
á reynslu. En svo hugsaði ég með 
mér að það væri mjög gott að koma 
heim og hafa svigrúm til að ná mér 
og byrja svolítið frá grunni. Ég sé ekki 
eftir því,“ sagði Ólafur. En af hverju 

varð Stjarnan fyrir valinu?
„Það voru lið sem settu sig í sam-

band við mig en ég endaði á því að 
velja Stjörnuna. Þeir sýndu mjög 
mikinn áhuga og voru fyrstir til að 
tala við mig. Ég þekkti einhverja 
leikmenn þarna sem og þjálfarann 
[Einar Jónsson],“ sagði Ólafur og 
bætti því við að markmið Stjörn-
unnar væri að festa sig í sessi í Olís-
deildinni en liðið hefur flakkað á 
milli deilda undanfarin ár.

Ólafur var heill í sumar, æfði vel og 
segist vera í góðu formi.

„Ástandið er mjög gott. Ég var 
á fullu á undirbúningstímabilinu, 
nema ég fékk hvíld í nokkrum 
æfingaleikjum til að stýra álaginu. 
Maður var allt í einu kominn í úti-
hlaupin og allt þetta skemmtilega 
aftur,“ sagði Ólafur sem nýtur þess 
að vera inni í vellinum í stað þess 
að vera á sjúkrabekknum eða uppi 
í stúku.

„Mér líður mjög vel í líkamanum 
eins og er og sé ekkert því til fyrir-
stöðu að ég leiki flesta leiki í vetur. 
Það er gaman að vera kominn til 
baka og farinn að spila handbolta. 
Ég reyni bara að njóta þess. Þetta er 
það skemmtilegasta sem ég geri,“ 
sagði Ólafur að endingu. 
ingvithor@365.is

Reyni að njóta 
þess að spila
Ólafur Gústafsson er kominn aftur á ról eftir erfið og 
langvinn meiðsli. Eftir fjögur ár í atvinnumennsku 
ákvað hann að koma heim og endurræsa ferilinn.

Mér líður mjög vel í 
líkamanum eins og 

er og sé ekkert því 
til fyrirstöðu að 
ég leiki flesta 
leiki í vetur.
Ólafur Gústafsson

Meistararnir í draumastöðu

Sjö stiga forskot  FH-ingar eru með bestu spilin á hendi í toppbaráttu Pepsi-deildar karla eftir 1-1 jafntefli við Breiðablik í Kaplakrika í gær. FH er 
því áfram með sjö stiga forystu á toppnum þegar fjórum umferðum er ólokið. Það þarf því mikið að ganga á ef Fimleikafélagið verður ekki Íslands-
meistari annað árið í röð og í áttunda sinn á síðustu 13 árum. Næsti leikur FH er gegn Fylki í Árbænum á fimmtudaginn. FRéttABlAðið/ERNiR
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320.000 kr.
KAUPAUKI
Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja
nýjum Nissan X-Trail í september

WWW.NISSAN.IS

*M
ið

að
 v

ið
 u

pp
ge

fn
ar

 tö
lu

r f
ra

m
le

ið
an

da
 u

m
 e

ld
sn

ey
tis

no
tk

un
 í 

bl
ön

du
ðu

m
 a

ks
tr

i.

NISSAN CONNECT360° MYNDAVÉLATÆKNI ÖRYGGISHJÚPURACENTA 360° myndavélakerfi, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur, 
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerfi: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun 
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.fl. 

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, 
t.a.m. ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. 
Hann tekur við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum 
bílsins og miðlar þeim til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu 
sem gerist. Kerfin láta ökumann vita þegar eitthvað óvænt 
steðjar að sem valdið getur hættu.

NISSAN X-TRAIL NISSAN X-TRAIL
ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

Verð: 5.190.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Verð: 5.590.000 kr.
Eyðsla 5,3 l /100 km*

NISSAN X-TRAIL
RÚMGÓÐUR OG SPARNEYTINN SPORTJEPPI
FÁANLEGUR 7 SÆTA

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Hjartkær eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Páll Lárusson Rist
bóndi og fyrrum lögregluþjónn,  

Litla-Hóli, Eyjafjarðarsveit,
               sem lést á heimili sínu þriðjudaginn  

                30. ágúst, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju  
               miðvikudaginn 14. september klukkan 13.30. 

Kristín Þorgeirsdóttir
Þórður Rist Lára Jósefína Jónsdóttir
Jóhann Pálsson Rist Brynhildur Pétursdóttir
Þorgeir Jóhannesson Ragnheiður Sigfúsdóttir
Margrét Rist Björgvin Tómasson
Vilhjálmur Rist Jane Victoria Appleton
Ólöf Rist Stéphane Aubergy

afabörn og langafabörn.

Te & Kaffi hefur  unnið það  afrek 
að  safna um þrjátíu milljónum 
króna fyrir UNICEF, Barnahjálp 
Sameinuðu þjóðanna, frá því að 
fyrirtækið gerðist styrktaraðili 
UNICEF árið 2008.

Fénu hefur verið safnað með sölu 
á kaffi til fyrirtækja til styrktar UNI-
CEF á Íslandi og með átaksverkefn-
um. Eitt slíkt, Klárum málið sem er 
átaksverkefni gegn mænusótt (löm-
unarveiki), fór í gang föstudaginn 
2. september og stendur út þessa 
viku. Mænusótt er einungis landlæg 

í tveimur ríkjum í dag en þau voru 
125 árið 1988.

„Við hjá UNICEF á Íslandi erum 
stolt af samstarfinu við Te & Kaffi og 
það er yndislegt að finna hvað þau 
láta sig hjálparstarfið og baráttuna 
fyrir réttindum barna miklu máli 
skipta,“ segir Sigríður Víðis Jóns-
dóttir, kynningarstjóri og upplýs-
ingafulltrúi UNICEF á Íslandi, um 
söfnunina.

„Framlögin sem hafa safnast hjá 
Te & Kaffi frá 2008 hafa farið í rétt-
indabaráttu fyrir börn um allan 

heim, baráttuna gegn mænusótt, 
baráttu gegn ebólu og í mennta-
verkefni fyrir börn í Kólumbíu upp 
á síðkastið. Það er mjög fallegt verk-
efni. Kaffið sem við höfum selt fyrir-
tækjum er ræktað í Cauca-héraðinu 
í Kólumbíu og það eru konur sem 
eiga og reka búgarðinn og handtína 
baunirnar. Framlögin sem safnast 
með kaffisölunni hér á landi fara 
síðan í að styðja börn frá frum-
byggjasamfélögum á þessu sama 
svæði til náms, í gegnum mennta-
verkefni UNICEF,“ segir Sigríður.

„Við hjá Te & Kaffi erum stolt af 
samstarfinu við UNICEF á Íslandi 
og þykir afskaplega vænt um það. 
Við erum búin að vera stoltur 
styrktaraðili frá árinu 2008 og 
höfum á þeim tíma safnað um þrjá-
tíu milljónum króna og erum hvergi 
nærri hætt. Samstarfið við UNICEF 
er hryggjarstykkið í okkar stefnu 
um samfélagslega ábyrgð og nýtur 
hún mikils stuðnings starfsmanna 
alls staðar í fyrirtækinu,“ segir 
Guðmundur Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Te & Kaffi.

Fram til sunnudags mun Te & 
Kaffi gefa andvirði einnar bólu-
setningar gegn mænusótt  fyrir 
hvern seldan drykk og er við-
skiptavinum boðið að gera það 
sama. Skammtur af bóluefninu 
kostar einungis 25 krónur. „Ég held 
að við séum búin að safna fyrir tíu 
þúsund bólusetningum núna, við 
keyrum bara eins mikið á þetta og 
við getum þessa viku og vonumst 
til að safna sem mestu,“ segir Guð-
mundur.
saeunn@frettabladid.is 

Hafa safnað 30 milljónum fyrir UNICEF
Frá árinu 2008 hefur Te & Kaffi safnað þrjátíu milljónum fyrir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna með sölu til fyrirtækja og átaksverkefn-
um. Núna stendur yfir átaksverkefni gegn mænusótt. Framlögin sem hafa safnast hafa farið í réttindabaráttu fyrir börn um allan heim.

Bergsteinn Jónsson, framkvæmdastjóri UNICEF, Eliza Reid forsetafrú og Guðmundur Halldórsson, framkvæmdastjóri hjá Te & Kaffi, þegar átaksverkefnið Klárum málið fór af stað. MyNd/UNICEF

Í dag eru liðin 54 ár frá því að David Ben-
Gurion, fyrsti forsætisráðherra Ísraels, 
kom í opinbera heimsókn til Íslands.

Ben-Gurion lenti á Reykjavíkurflug-
velli en þar beið margmenni. Ólafur 
Thors, þáverandi forsætisráðherra, tók 
á móti ísraelska starfsbróður sínum fyrir 
Íslands hönd.

Ísraelski forsætisráðherrann dvaldist 
hér á landi í fjóra daga. Á þeim tíma 
snæddi hann með forseta Íslands, 
Ásgeiri Ásgeirssyni, og síðar með borg-
arstjórn Reykjavíkur. Þá skoðaði hann 
Háskóla Íslands, Þingvelli og Þjóðminja-
safnið en með í för voru dr. Kristján 
Eldjárn, þáverandi þjóðminjavörður, 
og Gylfi Þ. Gíslason sem þá var mennta-
málaráðherra. – jóe
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David Ben-Gurion heimsækir Ísland

david Ben-Gurion var fyrsti forsætisráðherra Ísraels. NoRdICPHoTos/GETTy
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fólk
kynningarblað

Tools You Light, lampaskermar 
frá Studio Berlinord & Pop Corn 
Design voru frumsýndir á 
hönnunarsýningunni Mai
son & Objet í París í vik
unni sem leið. Hrafnkell 
Birgisson, vöruhönn
uður og eigandi Stud
io Berlinord, hann
aði lampa skermana 
upprunalega sem 
bökunarform með 
félaga sínum Se
bastian Summa. 
Formin og skerm
arnir eru framleidd
ir á litlu málmverk
stæði í Berlín, Hugo 
Brauer Metallwaren.

„Þetta verkstæði hefur 
starfað í rúm hundrað ár, 
mest sem birgir fyrir önnur 
fyrirtæki og vörumerki. Þegar 
við hittum Thomas Bräuer blikk
smið fyrst fyrir 12 árum langaði 
okkur strax að búa til vörulínu sem 
væri upprunatengd verkstæðinu 
og myndi upphefja þetta einstaka 
handverk. Við hugleiddum lampa 
þá en bökunarform urðu ofan á,“ 
útskýrir Hrafnkell en formin eru 
„dregin“ úr málmi en verkstæðið 
er sérhæft í því.

„Okkur fannst að bökunarform
in sem hugmynd þyrftu að fá að lifa 

sjálfstætt um tíma en nú erum við 
að endurtaka ferlið, vinna út frá 
þeim verkfærum og mótum sem 
voru notuð í öðrum tilgangi áður. 
Formin sem við höfum verið að 
nota til að framleiða bökunar

form 
f á  n ú 

annað hlut
verk,“ útskýrir Hrafnkell og 
segir að nú taki við frekari kynn
ing á Tools You Light. „Það stend
ur til að sýna þá víðar og sem fyrst 
á Íslandi.“

Hönnunarstúdíó í  
KaupmannaHöfn
Hrafnkell starfrækir hönnunar
stúdíó sitt í Kaupmannahöfn þar 
sem hann hefur verið búsettur síð
astliðin átta ár. Milli eigin verkefna 

fæst hann við kennslu, í Danmörku 
og í Þýskalandi. „Ég hef af og til 
kennt við Danmarks Designskole 
sem heitir í dag KADK, meðal ann
ars vann ég nýlega með nemendum 
að hönnun á sjálfstýrðum leigubíl 
framtíðarinnar.

Einnig hef ég lengi verið í sam
starfi við Myndlistaskólann í 
Reykjavík í tengslum við 2 ára dipl
ómanám, Mótun, og verið með nem

endur í vettvangsferðum í Þýska
landi. Þessar ferðir hafa byggt upp 
mikilsverð tengsl á milli skólans og 
fyrirtækja, t.d. koma reglulega sér
fræðingar frá Þýskalandi að kenna 
við skólann og þá hafa verkefni 
nemenda farið í framleiðslu hjá 
m.a. postulínsrisanum KAHLA,“ 
segir Hrafnkell og segist vera far
inn að skjóta rótum í Danmörku þó 
það hafi ekki endilega staðið til.

„Það er ótrúlegt hvað tíminn 
líður hratt. Með árunum verð
ur maður minna sveigjanlegur og 
„heim“ er orðið flókið hugtak. Mér 
finnst ég í raun eiga heima í þrem
ur löndum, Íslandi, Danmörku og 
Þýskalandi. Maður reynir að fara 
reglulega í heimsóknir með börn
in, bæði til Íslands og Þýskalands, 
en oft er ansi flókið að skipuleggja 
fríin,“ segir Hrafnkell.

styrKur til freKari þróunar
Tools You Light lampaskermarnir 
eru ekki það eina á könnu Hrafn
kels þessar vikurnar en nýlega 
hlaut hann styrk úr Hönnunarsjóði 
til að fullþróa sólarlampa sem hann 
hannaði upprunalega með Aðal
steini Stefánssyni og Sesselju Guð
mundsdóttur.

„Við erum í samvinnu við nýtt 
íslenskt vörumerki sem heitir Fólk 
um þróun og framleiðslu sem er 
virkilega spennandi en ekki tíma
bært enn að tala um framleiðslu
dag. Það eru tólf ár síðan við gerð
um fyrstu frumgerð af lampanum 
og síðan þá hefur tækninni fleygt 
fram á öllum þeim sviðum sem 
lampinn byggir á, t.d. á sviði endur
hlaðanlegra rafhlaða og ljósdíóða. 
Eins er stöðugt vaxandi umhverfis
vitund í heiminum þannig að lamp
inn er að öllu leyti raunhæfari í 
dag. Við erum að leita að frekari 
stuðningi við verkefnið.“

Nánar má forvitnast um hönnun 
Hrafnkels á www.berlinord.com.
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Hrafnkell Birgisson vöruhönnuður starfrækir stúdíó Berlinord í Kaupmannahöfn. 
Ný lampalína, Tools you light, var frumsýnd í París á dögunum.   
myNd/alexaNder HolzKNecHT HrafNKelssoN

ný lampalína frá Berlinord
Hrafnkell Birgisson vöruhönnuður frumsýndi nýja línu lampa úr málmi á sýningunni Maison&Objet Í París. Lamparnir 
eru framhald línu bökunarforma sem Berlinord sendi frá sér fyrir nokkrum árum.
ragnheiður   
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Hrafnkell vann nýlega 
með nemendum KadK 
í danmörku að sjálfs-

stýrðum leigubíl fram-
tíðarinnar.



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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is, 
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  
Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 
sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439  
| Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

lilja björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

Dóru Lind Pálmarsdóttur bygg-
ingatæknifræðingi og eiginmanni 
hennar, Maríusi Þór Haraldssyni, 
þykir gaman að bjóða fólki í mat 
og kaffi og eru þau því ósjaldan 
með matargesti. „Að hitta fólk og 
spjalla yfir góðum veitingum er 
yndislegt og það er líka góð leið til 
að kynnast fólki enn betur,“ segir 
Dóra Lind.

Saman halda þau Maríus og 
Dóra Lind úti matarbloggssíð-
unni Sultur gerir sætan mat á Fa-
cebook en Dóra Lind segir sög-
una á bak við síðuna vera að þau 
hafi alltaf verið dugleg að prófa 
sig áfram í eldhúsinu ásamt því 
að bjóða fólki í mat. „Síðan vorum 
við svo oft spurð að uppskriftum 
að við ákváðum að stofna þetta 
matarblogg til að deila uppskrift-
um með þeim sem hafa áhuga á.“

Dóru Lind finnst sérstaklega 
gaman að baka og segir það vera 
sína hugleiðslu þar sem hún getur 
kúplað sig frá amstri dagsins og 
slakað á í huganum. „Og ekki 
skemmir svo fyrir að fá eitthvað 
gott og ilmandi með kaffinu eftir 

baksturinn,“ segir hún og brosir. 
„Ég hef alltaf verið mikill sælkeri 
og kökukerling og hef haft áhuga 
á matargerð og bakstri frá því 
ég var ung. Ætli amma mín heit-
in eigi ekki stóran þátt í því þar 
sem það var alltaf gott að koma 
til hennar og borða og hún hafði 
mikla ánægju af því að gefa fólki 
í gogginn. Oftast elda ég fyrir 
fjölskyldu, vini mína og vanda-
menn. En mér finnst mjög gaman 
að baka köku eða gott brauð og 
bjóða samstarfsfólki upp á og þeir 
sem hafa unnið með mér þekkja 
það vel.“

Skemmtilegast þykir Dóru 
Lind að baka eða elda upp úr því 
sem til er hverju sinni í eldhús-
inu hennar og búa þannig til eigin 
uppskriftir. „Þær heppnast nú oft-
ast en það kemur alveg fyrir að 
úr verði eitthvað misheppnað en 
þá lærir maður bara af því,“ segir 
hún og skellir upp úr.

Hjónin eru nýlega flutt í Stykk-
ishólm á Snæfellsnesi og segja að 
þar sé alveg frábært að búa. „Við 
vorum að eignast okkar annað 
barn og ég ætla að njóta þess að 
elda og baka í komandi fæðingar-
orlofi,“ segir Dóra Lind.

Nú þegar hausta fer getur 

dóra lind og maríus eru áhugafólk um mat og halda úti matarblogginu sultur gerir sætan mat. Hjónin eignuðust nýlega sitt 
annað barn og ætlar dóra lind að njóta þess að elda og baka í komandi fæðingarorlofi.

rabarbarapæið sem dóra lind gerir er girnilegt. 

fólk notið góðs af rabarbaraupp-
skerum sumarsins og því tilval-
ið að skella í rabarbarpæ sem 
Dóra Lind gefur hér uppskrift 
að. „Tengdamamma gaf mér einu 
sinni uppskrift að rabarbarapæi 
og þetta er mín útgáfa af henni. 
Ég breytti henni aðeins þar sem 
ekki var allt til í mínu eldhúsi 
sem átti að fara í hana. Það er 
gott að gæða sér á svona pæi með 
ís þegar haustmyrkrið læðist að 
manni."

rabarbarapæ
350 g rabarbari (um það bil)
200 g smjör
1 bolli hveiti
1 bolli sykur
2 egg
2 msk. kókosmjöl
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. vanillusykur

Þurrefnum blandað saman, bræddu 
smjöri bætt út í ásamt eggjum og 
blandað. Eldfast mót botnfyllt rúm-
lega af niðurskornum rabarbara og 
deiginu hellt yfir. Bakað inni í ofni á 
180°C í 30-35 mín.

Mjög gott með ís og/eða rjóma.

rabarbarapæ með rjóma
Haustin eru tími uppskeru og nú er gott að 
gæða sér á því gómsæti sem hægt er að gera 
sér úr því sem náttúran gefur. Dóra Lind 
Pálmarsdóttur gerir ljúffengt rabarbarapæ 
sem hún deilir hér uppskrift að.

Skútuvogur 1H | 104 Reykjavík | S: 5858900 | www.jarngler.is 

Sjálfvirkur hurðaropnunarbúnaður  
fyrir húsfélög og fyrirtæki, ásamt uppsetningu og 

viðhaldi  Hentar vel fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. 
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

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

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

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

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
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LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
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Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

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

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum
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FASTEIGNIR.IS

Þórunn Pálsdóttir lögg. 
fasteignasali kynnir 
Vesturgötu 3, íbúð 201. 
Afar heillandi 76,8 fm íbúð 
með sérinngangi í hjarta 
borgarinnar í einu elsta húsi 
Reykjavíkur, byggðu úr timbri 
árið 1841. Á neðri hæð er 
forstofa og herbergi, á efri 
hæð er samliggjandi stofa og 
borðstofa, gott hjónaherbergi 
og baðherbergi.

Gengið er inn um sérinngang á 
austurgafli hússins. Komið er í 
dúklagða rúmgóða forstofu þar 
sem á vinstri hönd er herbergi 
sem merkt er geymsla á teikn-
ingu, en er með stórum glugga 
og ofni þannig að það nýtist vel 
sem svefnherbergi. Gengið er upp 
tröppur með fallegu handriði í 
gömlum stíl og komið upp á bjarta 
efri hæð. Á vinstri hönd er eldhús 
og borðstofa en samliggjandi á 
hægri hönd er stofa. Fallegir gaml-
ir timburbitar í lofti setja heillandi 
svip á rýmið, enda er íbúðin í einu 
elsta húsi borgarinnar.

Upphaflegar gólffjalir á gólfum 
auka áhrifin enn frekar. Inn af 
stofu er mjög rúmgott hjónaher-
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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www.lundur.is • lundur@lundur.is
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Þverholt -  Gott 200 fm. skrifstofuhúsnæði
Meðfylgjandi eru 2 sérmerkt bílastæði í bílahúsi 
og 2 útistæði sérmerkt.   Húsnæðið er á 3. hæð 
í lyftuhús og frá því gott útsýni yfir borgina.   
Skipulagt sem sex skrifstofur, móttaka/biðstofa  
starfsmannaeldhús og salerni.  Upplýsingar 
veitir Bogi Molby Pétursson  fasteignasali. 

Sóleyjarimi -  3ja herb 
100 fm, 3-4ra herbergja íbúð í  lyftuhúsi.  Íbúðin er 
á 2. hæð með suðursvölum og henni fylgir stæði í 
lokuðu bílskýli. Geymsla og þvottahús innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum og góðar innréttingar.     
V 39,9 m. Nánari upplýsingar veitir Bogi Molby 
Pétursson fasteignasali

Marteinslaug - Góð 4 herbergja íbúð
Vönduð 118fm 4ra herbergja á 2. hæð í lyftuhúsi 
og henni fylgir stæði í opnu bílskýli.  Íbúðin er björt 
og vel skipulögð með stórum afgirtum sólpalli að 
sunnanverðu og miklu útsýni um eldhúsglugga að 
norðanverðu. Vandaðar innrétingar og gólfefni.   
V. 42,4 m. Nánari upplýsingar veitir Jón M. Bergs-
son,  777-1215.

Breiðavík 13 - Bílskúr, stórar svalir
3ja. herbergja 90,7 fm. íbúð með 21,3 fm. bílskúr  
samtals 112 fm. stórar suður svalir.  Glæsileg eign 
á  frábærum stað í Grafarvogi, stutt í alla þjónustu,  
verð 35.400 þús. nánari upplýsingar veitir Gunnlau-
gur 617 5161, gab@heimili.is.

Fífusel - 5 herb. íbúð m/stæði í bílageymslu.
Góð 126,7fm íbúð í Seljahverfi á tveimur 
hæðum, 2 baðherbergi og þvottahús innan 
íbúðar. Sér stæði í bílageymslu fylgir. Barnvænt 
hverfi. Stutt í alla helstu þjónustu.  Verð 35,9M. 
Upplýsingar veitir Jón M. Bergsson, 777-1215.

Veghús - 2ja herb 
Góð björt  75 fm endaíbúð á jarðhæð með hellulagðri 
verönd.   Rúmgóð og vel skipulögð  Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar.  Parket og flísar á 
gólfum.   Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson 
fasteignasali 

Víðigrund 23 - vel skipulagt einbýli. Opið hús.
Um 131 fm einbýli teiknað af Kjartani Sveinssyni. 
Í því eru fjögur svefnherbergi en geta verið fimm. 
Stór parketlögð suðurstofa með útgangi út á stóran 
sólpall. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Parket 
á gólfum. Eign í góðu ástandi. Verð 57,0 millj.  
Opið hús í dag frá kl. 17:15- 17:45. Frekari uppl.  
veitir Finnbogi, 895-1098.

Skúlagata - fyrir 60+
Falleg 3ja herbergja íbúð fyrir 60+i. Heildarstærð er 
um 102 fm og er inni í því sérstæði í bílageymslu. Tvö 
rúmgóð herbergi og stofa með parketi.  Þvottahús er 
innan íbúðar. Rúmgóðar svalir. Húsvörður í húsinu. 
Mikil sameign fylgir, m.a. hlutdeild í veislusal, 
heilsurækt og húsvarðaíbúð.  Verð 41,9 millj. Frekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Perlukór -   Einstök eign
Vönduð  255 fm  efri sérhæð og að auki 44 fm  stæði 
í lokuðu bílskýli.  Eignin er á tveimur hæðum með 
miklum svölum og frá þeim mikið útsýni.   Ca 80 fm 
þaksvalir á efstu hæðinni.   Eignin vandlega hönnuð, 
vel innréttuð og vel tækjum búin.  Sjón er sögu 
ríkari!  Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson  
6993444

 
Boðaþing 6 - glæsieign fyrir 55+. 
Stórglæsileg um 145 fm 3ja herb. íbúð í vönduð 
lyftuhúsi fyrir 55 +. Íbúðinni fylgir stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er með stórri opinni stofu/eldhúsi 
og suðursvölum. Hjónaherbergi með fataher-
bergi og sérbaðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Vandaðar eikarinnréttingar og nýtt parket. Íbúðin er 
laus fljótlega.  Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 
895-1098.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Hagamelur 43. 3ja – 4ra herbergja íbúð 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar falleg 75,1 fm.  íbúð á 4. hæð auk 2ja 15 fm. herbergja á 5. hæð (risi) og sér geymslu í kjallara, samtals um 111,1 fm.  Þá 
fylgja einnig tvær rúmgóðar geymslur á 5. hæð undir súð. Íbúðin og herbergin á 5. hæð eru með frábæru sjávar- og fjallaút-
sýni. Endurnýjað baðherbergi. Fallegt eldhús, endurnýjað að hluta. Stofa með rennihurðum í frönskum stíl og listum í loftum.  
Útgengi er á skjólgóðar suðaustur svalir. Um er að ræða eign á eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur.  
Verið velkomin

Verð 44,9 millj.

Stafnasel 1. Vel staðsett einbýlishús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. Mögulegt er að gera auka 
íbúð í bílskúr, sem er 69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar og 
tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og gólfefni að stærstum hluta. 
Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Ölduselsskóla, tveimur leikskólum,
ÍR-svæðinu og nokkurra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. Verið velkomin.

Verð 79,9 millj. 

HAGAMELUR 43STAFNASEL 1

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI. 
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Fallegt 226,5 fm. einbýlishús á einni hæð að með-
töldum 41,1 fm. bílskúr. Húsið stendur í fremstu 
húsaröð við botnlangagötu með óhindruðu útsýni. 
Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar úr 
rauðu eðalbeyki. Hellulögð aðkeyrsla. Þrír sólpallar. 
Stór viðarpallur mót suðri með skjólveggjum, hinir 
tveir með steinstéttum í góðu skjóli.  

Afar rólegt umhverfi með golfvöllinn við 
Korpúlfsstaði í sjónmáli. Stutt í margs konar 
þjónustu, skóla, Spöngina og Egilshöll. Fallegar 
göngu- og hjólreiðaleiðir meðfram ströndinni.

Verð 84,9 millj.

Breiðavík. 

Glæsilegt 1.932,1 fermetra verslunar-, skrifstofu 
og lagerhúsnæði á tveimur hæðum. Eignin er í 
góðu ásigkomulagi að innan og utan. Lagerrýmið 
er með fjórum innkeyrsludyrum og með allt að 
11,0 metra lofthæð.  Húsið er stálgrindarhús, klætt 
með yleiningum og báruáli. Lóðin er fullfrágengin 
og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og 
bílastæðum. 

Eignin er nánast öll í útleigu til eins trausts 
leigutaka.  Lausir eru tæplega 400 fermetrar á 
tveimur hæðum í austurenda eignarinnar. 

Bæjarflöt 1-3. Heil húseign.

Glæsilegt og vel byggt 221,0 fm. einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr (45,3 fm) á 
einstökum stað við skógarjaðar í Mosfellsbæ.

 Einstaklega glæsileg lóð með fallegum gróðri og 
stór suður viðarverönd með heitum potti. Gegnheilt 
olíuborið eikarparket og flísar á gólfum. 

Aukin lofthæð er í holi og stofum með innfelldri 
lýsingu. 

Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni arkitekt. 

Verð 89,5 millj.

Grenibyggð – Mosfellsbær

Mjög gott 1.201,2 fermetra iðnaðarhúsnæði á 
einni hæð auk um 200,0 fermetra millilofts með 
fullri lofthæð í austurenda hússins og mögulegs 
840,0 fermetra viðbótarbyggingarréttar á lóðinni.  
Eignin er í góðu ástandi að innan og utan. Húsið er 
límtréshús, byggt árið 1999, klætt með yleiningum. 
Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með góðri að-
komu og fjölda bílastæða. 

Eignin er öll í útleigu til tveggja traustra leigu-
taka.

Bæjarflöt 4. Heil húseign.

Einstaklega vel skipulagt og vandað 202,0 fm. 
staðsteypt raðhús á einni hæð með innbyggðum 
33,9 fm. bílskúr.  Verulega aukin lofthæð er í stórum 
hluta hússins. Gólfsíðir gluggar í stórum hluta húss 
og gert er ráð fyrir extra háum innihurðum.  Gólf-
hitakerfi er í öllu húsinu og 3 baðherbergi. Húsið 
skilast fullfrágengið að utan með fullfrágenginni 
lóð og að innan skilast húsið málað og tilbúið undir 
innréttingar. 

Verð 57,9 millj. 

Hnoðravellir – Hafnarfirði. Raðhús.
Vandað 259,8 fm. endraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 47,1 fm. bílskúr á fallegum út-
sýnisstað í Mosfellsbæ.  

Eignin er fullfrágengin að innan og utan og er inn-
réttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. Mikil 
lofthæð er á efri hæð hússins og 5 svefnherbergi 
eru í húsinu. Úr eldhúsi er útgengi á stórar hellu-
lagðar svalir til vesturs með útsýni að Helgafellinu, 
Esjunni og yfir sjóinn að borginni. Úr stofu er 
útgengi á svalir til norðurs. 

Laust til afhendingar fljótlega. 

Verð 64,9 millj.

Laxatunga – Mosfellsbæ

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 
17.15 – 17.45  
Stórglæsileg 147,3 fm. íbúð á 6. hæð, efstu, í 
góðu fjölbýlishúsi neðst við sjóinn með þrennum 
svölum og frábæru útsýni til vesturs, norðurs 
og austurs.  Þetta er eina íbúðin á tveimur efstu 
hæðum hússins og fylgja tvö sér bílastæði í bíla-
geymslu. Sérinngangur og fordyri er úr lyftu, en 
lyftan gengur eingöngu upp á þessa hæð fyrir 
íbúðina. Sérsmíðaður stálstigi með viðarþrepum er 
á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í glugga-
kistum. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan máta og er björt og vel skipulögð.  
Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni 
svalir til norðurs.

Verð 79,9 millj.

Klapparstígur 5 . Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.
Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  

Glæsilegt nýuppgert 145,7 fm. endaraðhús á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað í smáíbúðar-
hverfinu. Eignin er stærri en uppgefið heildarflatar-
mál eignar þar sem byggt hefur verið við stofuna 
til vesturs. Möguleiki að nýta bílskúr, sem er 
endurnýjaður og sérstæður, sem íbúð. Búið er að 
endursteina húsið,  endurnýja rafmagn o.fl.  

Stór endalóð sem er nýlega tyrfð.  

Verð 59,5 millj.

Heiðargerði 11. Endaraðhús.

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. Verið velkomin.

MIÐLEITI 5. ENDAÍBÚÐ- LAUS STRAX.
Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi 
fyrir eldri borgara. Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til vesturs eru yfir-
byggðar að stórum hluta. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og aðgengi er að 
sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. Húsvörður. 

GARÐATORG 7 - GBÆ. ENDAÍBÚÐ. LAUS STRAX.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

MÁVAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað 
í Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi, gólfefni og 
rafmagnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og stofu (auðvelt er að vera með tveir samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). 
Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott skipulag og falleg gluggasetning. 

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun.

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. 
sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan 
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í húsinu. Á efstu hæð hússins er 
sameiginlegur matsalur. 

HRAUNBRAUT 12 - KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 48,6 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi. Íbúðin er snyrtileg með ný-
legum gólfefnum. Tengi fyrir þvottavél í íbúð. Stutt er í alla verslun og þjónustu, bæði 
við Nýbýlaveg og Hamraborg, samgöngur, leikskóla, skóla og sundlaug. Á rólegum 
stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Verið velkomin.

RÁNARGATA.
Góð 90,1 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til suðurs í steinsteyptu þríbýlis-
húsi. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og því mjög björt.  Lofthæð í íbúð er um 
2,75 metrar. Svalir útaf stofum til suðurs eru um 15 fm. að stærð og markísa er 
yfir hluta þeirra. Af svölum er stigi niður á sameiginlega lóð. Frábær staðsetning í 
góðu göngufæri við miðborgina. 

54,9 millj.

54,9 millj.

42,7 millj.

22,9 millj.

44,9 millj.

39,9 millj.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Hagamelur 43. 3ja – 4ra herbergja íbúð 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar falleg 75,1 fm.  íbúð á 4. hæð auk 2ja 15 fm. herbergja á 5. hæð (risi) og sér geymslu í kjallara, samtals um 111,1 fm.  Þá 
fylgja einnig tvær rúmgóðar geymslur á 5. hæð undir súð. Íbúðin og herbergin á 5. hæð eru með frábæru sjávar- og fjallaút-
sýni. Endurnýjað baðherbergi. Fallegt eldhús, endurnýjað að hluta. Stofa með rennihurðum í frönskum stíl og listum í loftum.  
Útgengi er á skjólgóðar suðaustur svalir. Um er að ræða eign á eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur.  
Verið velkomin

Verð 44,9 millj.

Stafnasel 1. Vel staðsett einbýlishús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. Mögulegt er að gera auka 
íbúð í bílskúr, sem er 69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar og 
tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og gólfefni að stærstum hluta. 
Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Ölduselsskóla, tveimur leikskólum,
ÍR-svæðinu og nokkurra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. Verið velkomin.

Verð 79,9 millj. 

HAGAMELUR 43STAFNASEL 1

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI. 
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Fallegt 226,5 fm. einbýlishús á einni hæð að með-
töldum 41,1 fm. bílskúr. Húsið stendur í fremstu 
húsaröð við botnlangagötu með óhindruðu útsýni. 
Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar úr 
rauðu eðalbeyki. Hellulögð aðkeyrsla. Þrír sólpallar. 
Stór viðarpallur mót suðri með skjólveggjum, hinir 
tveir með steinstéttum í góðu skjóli.  

Afar rólegt umhverfi með golfvöllinn við 
Korpúlfsstaði í sjónmáli. Stutt í margs konar 
þjónustu, skóla, Spöngina og Egilshöll. Fallegar 
göngu- og hjólreiðaleiðir meðfram ströndinni.

Verð 84,9 millj.

Breiðavík. 

Glæsilegt 1.932,1 fermetra verslunar-, skrifstofu 
og lagerhúsnæði á tveimur hæðum. Eignin er í 
góðu ásigkomulagi að innan og utan. Lagerrýmið 
er með fjórum innkeyrsludyrum og með allt að 
11,0 metra lofthæð.  Húsið er stálgrindarhús, klætt 
með yleiningum og báruáli. Lóðin er fullfrágengin 
og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og 
bílastæðum. 

Eignin er nánast öll í útleigu til eins trausts 
leigutaka.  Lausir eru tæplega 400 fermetrar á 
tveimur hæðum í austurenda eignarinnar. 

Bæjarflöt 1-3. Heil húseign.

Glæsilegt og vel byggt 221,0 fm. einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr (45,3 fm) á 
einstökum stað við skógarjaðar í Mosfellsbæ.

 Einstaklega glæsileg lóð með fallegum gróðri og 
stór suður viðarverönd með heitum potti. Gegnheilt 
olíuborið eikarparket og flísar á gólfum. 

Aukin lofthæð er í holi og stofum með innfelldri 
lýsingu. 

Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni arkitekt. 

Verð 89,5 millj.

Grenibyggð – Mosfellsbær

Mjög gott 1.201,2 fermetra iðnaðarhúsnæði á 
einni hæð auk um 200,0 fermetra millilofts með 
fullri lofthæð í austurenda hússins og mögulegs 
840,0 fermetra viðbótarbyggingarréttar á lóðinni.  
Eignin er í góðu ástandi að innan og utan. Húsið er 
límtréshús, byggt árið 1999, klætt með yleiningum. 
Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með góðri að-
komu og fjölda bílastæða. 

Eignin er öll í útleigu til tveggja traustra leigu-
taka.

Bæjarflöt 4. Heil húseign.

Einstaklega vel skipulagt og vandað 202,0 fm. 
staðsteypt raðhús á einni hæð með innbyggðum 
33,9 fm. bílskúr.  Verulega aukin lofthæð er í stórum 
hluta hússins. Gólfsíðir gluggar í stórum hluta húss 
og gert er ráð fyrir extra háum innihurðum.  Gólf-
hitakerfi er í öllu húsinu og 3 baðherbergi. Húsið 
skilast fullfrágengið að utan með fullfrágenginni 
lóð og að innan skilast húsið málað og tilbúið undir 
innréttingar. 

Verð 57,9 millj. 

Hnoðravellir – Hafnarfirði. Raðhús.
Vandað 259,8 fm. endraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 47,1 fm. bílskúr á fallegum út-
sýnisstað í Mosfellsbæ.  

Eignin er fullfrágengin að innan og utan og er inn-
réttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. Mikil 
lofthæð er á efri hæð hússins og 5 svefnherbergi 
eru í húsinu. Úr eldhúsi er útgengi á stórar hellu-
lagðar svalir til vesturs með útsýni að Helgafellinu, 
Esjunni og yfir sjóinn að borginni. Úr stofu er 
útgengi á svalir til norðurs. 

Laust til afhendingar fljótlega. 

Verð 64,9 millj.

Laxatunga – Mosfellsbæ
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Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 
17.15 – 17.45  
Stórglæsileg 147,3 fm. íbúð á 6. hæð, efstu, í 
góðu fjölbýlishúsi neðst við sjóinn með þrennum 
svölum og frábæru útsýni til vesturs, norðurs 
og austurs.  Þetta er eina íbúðin á tveimur efstu 
hæðum hússins og fylgja tvö sér bílastæði í bíla-
geymslu. Sérinngangur og fordyri er úr lyftu, en 
lyftan gengur eingöngu upp á þessa hæð fyrir 
íbúðina. Sérsmíðaður stálstigi með viðarþrepum er 
á milli hæða innan íbúðarinnar. Granít er í glugga-
kistum. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan máta og er björt og vel skipulögð.  
Rúmgóðar svalir til austurs og vesturs og minni 
svalir til norðurs.

Verð 79,9 millj.

Klapparstígur 5 . Íbúð á efstu hæð -  Þrennar svalir.
Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45  

Glæsilegt nýuppgert 145,7 fm. endaraðhús á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað í smáíbúðar-
hverfinu. Eignin er stærri en uppgefið heildarflatar-
mál eignar þar sem byggt hefur verið við stofuna 
til vesturs. Möguleiki að nýta bílskúr, sem er 
endurnýjaður og sérstæður, sem íbúð. Búið er að 
endursteina húsið,  endurnýja rafmagn o.fl.  

Stór endalóð sem er nýlega tyrfð.  

Verð 59,5 millj.

Heiðargerði 11. Endaraðhús.

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. Verið velkomin.

MIÐLEITI 5. ENDAÍBÚÐ- LAUS STRAX.
Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi 
fyrir eldri borgara. Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til vesturs eru yfir-
byggðar að stórum hluta. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og aðgengi er að 
sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. Húsvörður. 

GARÐATORG 7 - GBÆ. ENDAÍBÚÐ. LAUS STRAX.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

MÁVAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað 
í Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi, gólfefni og 
rafmagnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og stofu (auðvelt er að vera með tveir samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). 
Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott skipulag og falleg gluggasetning. 

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun.

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. 
sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan 
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í húsinu. Á efstu hæð hússins er 
sameiginlegur matsalur. 

HRAUNBRAUT 12 - KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 48,6 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi. Íbúðin er snyrtileg með ný-
legum gólfefnum. Tengi fyrir þvottavél í íbúð. Stutt er í alla verslun og þjónustu, bæði 
við Nýbýlaveg og Hamraborg, samgöngur, leikskóla, skóla og sundlaug. Á rólegum 
stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Verið velkomin.

RÁNARGATA.
Góð 90,1 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til suðurs í steinsteyptu þríbýlis-
húsi. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og því mjög björt.  Lofthæð í íbúð er um 
2,75 metrar. Svalir útaf stofum til suðurs eru um 15 fm. að stærð og markísa er 
yfir hluta þeirra. Af svölum er stigi niður á sameiginlega lóð. Frábær staðsetning í 
góðu göngufæri við miðborgina. 
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GARÐASTRÆTI 44
101 REYKJAVÍK

Garðastræti 44, glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr, 
samtals 234,7 fm. Húsið er sérlaga fallegt fúnkishús sem 
var teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt árið 1941. 
Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað og 
lóð endurgerð. Á hæðinni skiptist eignin í hol, eldhús, 
þrjár stofur, hjónaherbergi og bað. Risið er nýtt sem þrjú 
herbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus nú þegar.  
V. 94,9 m. 

ÁRVELLIR 2
KJALARNESI

Einbýlishús byggt úr timbri og er á tveimur hæðum skráðir 
210,1 fm. Húsið stendur ofan við vesturlandsveginn nær 
Esjurótum og er aðkoma fyrir Árvelli og Árvelli 2 um sama 
afleggjara. 5 svefnherb. og tvö baðherb. Glæsilegt útsýni. 
Skjólgirðingar og timburverönd. Húsið er til afhendingar 
við kaupsamning. V.40,9 milljónir. Nánari upplýsingar 
veitir Þórarinn M. Friðgeirsson í s: 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is Opið hús mánudaginn 12. sept. n.k. milli 
17:15 og 17:45.

ORRAHÓLAR 7
109 REYKJAVÍK

Falleg 72,2 fm íbúð á 3.hæð í vinsælu lyftuhúsi ásamt 
bílastæði í bílageymslu. Stórar svalir með svalalokun. 
Húsvörður, snyrtileg sameign og gott húsfélag. Opið 
hús mánudaginn 12. september n.k. milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 27,3 m. 

VEGHÚS 31
112 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og falleg 114,2 fm 4-5 herbergja íbúð 
á 1. hæð í lyftuhúsi við Veghús í Grafarvogi. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Þvottahús og geymsla innn íbúðar. Úr stofu er gengið út 
á verönd með skjólvegg. Íbúðin er laus fljótlega. Íbúðin 
verður til sýnis sunnudaginn 11. sept. n.k. milli 13:00 og 
13:30 (íbúð merkt 00 01). V. 35,9 m. 

EFSTASUND 100
104 REYKJAVÍK

Falleg 41,8 fm 2ja herb. íbúð í risi í litlu fjölbýlíshúsi við Ef-
stasund. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að einhverju leyti. 
Fallegt útsýni. Stór lóð. Opið hús sunnudaginn 11. sept. 
n.k. milli 14:00 og 14:30 (íbúð merkt 03-02). V. 22,0  m.  

MÁNABRAUT 5
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 158,1 fm 
einbýlishús með bílskúr. Húsið er að mestu á einni hæð 
með 5 svefnherbergjum, rúmgóðu stofurými, baðherb. og 
gestasnyrtingu ásamt því að bílskúrinn hefur verið nýttur 
sem sjónvarps/fjölskylduherbergi. Arinn í stofu. Góð 
timburverönd í suður og góður ræktaður garður. Heitur 
pottur á verönd. Róleg og góð íbúðargata. Opið hús  
þriðjudaginn 13. sept. . n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 63,5 m. 

SEILUGRANDI 3
107 REYKJAVÍK

FVorum að fá í sölu fallega 52 fm íbúð á 2. hæð í 
fjölbýlishúsi í Vesturbænum.Suðursvalir eru útaf stofu. 
Bílastæði í bílageymslu tilheyrir íbúðinni. Íbúðin er í 
útleigu. Opið hús þriðjudaginn 13. sept. n.k. milli 17:15 og 
17:45.. 28,5 m. 

GNOÐARVOGUR 28
104 REYKJAVÍK

Falleg 75,2 fm 3ja herb. íbúð á góðum stað í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö 
svefnherbergi. Svalir eru útaf stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Opið hús þriðjudaginn 
13. sept. n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 01-01). V. 
29,5 m. 

FLYÐRUGRANDI 2
107 REYKJAVÍK

Falleg 80,5 fm 2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð (1. hæð frá 
inngangi). í fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö herbergi (annað þeirra er teiknað sem geymsla og 
án glugga). Geymsla er einnig í kjallara. Mjög rúmgóðar 
svalir eru útaf stofu. Opið hús mánudaginn 12. sept. n.k. 
milli kl. 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 02-02). V. 33,9 m. 
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Glæsileg samtals 151,6 fm íbúð á 1. hæð við Vatnsstíg 21 í Skuggahverfinu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, 
tvö herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi og snyrtingu. Tvær geymslur fylgja íbúðinni. Auk þess fylgir merkt 
stæði í bílageymslu. Svalir með svalalokun.  Íbúðin hefur verið innréttuð á vandaðan hátt. Glæsilegt útsýni m.a. 
sjávar- og fjallasýn. Verð 79,5 millj. Nánari uppl. veitir Magnea S. Sverrisdóttir fast.sali í s: 861 8511, magnea@
eignamidlun.is Opið hús þriðjudaginn 13. sept. n.k. milli 12:15 og 12:45 (íbúð merkt 01-02).

VATNSSTÍGUR - ÚTSÝNISÍBÚÐ

Einstaklega vandað og vel skipulagt samtals 385 fm einbýlishús með glæsilegu útsýni. Húsið stendur á 
sjávarlóð sem er eignarlóð. Húsið hefur verið mikið yfirfarið og endurnýjað m.a. þak á húsi og bílskúr og fl. Van-
daðar innréttingar. Stór stofa og borðstofurými við útsýnisglugga og rúmgóðu fjölskyldueldhúsi. Föndur/leikher-
bergi á neðri hæðinni ásamt þremur herbergjum og rúmgóðu hjónaherbergi. Endurnýjuð vönduð baðherbergi. 
Mjög fallegur garður með gróðri og skjólgóðum veröndum. Góður 43,4 fm bílskúr er framan við húsið og er góð 
aðkoma að húsinu og talsvert af bílastæðum.

HAUKANES 6, 210 GARÐABÆ

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 7 herbergja (5 svefnherbergi) íbúð á 2. hæð ásamt risi við Melaga í 107 
Reykjavík. Frístandandi bílskúr fylgir. Möguleiki á íbúð í risi. Eignin er skráð samtals 234,6 fm, íbúðarrými 211 
fm og bílskúr 23,6 fm. Eignin er í skemmtilegu umhverfi í vesturbæ Reykjavíkur, stutt er í þjónustu og skóla s.s. 
leikskóla, Mela- og Hagaskóla, Háskóla Íslands,  Melabúðina, Kaffi Vest, Sundlaug vesturbæjar. Íbúðin er í 
göngufæri við miðbæinn. Verð 82,0 millj. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 14. sept. n.k. milli 17:00 og 17:30.

MELHAGI 5, 107 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

Vorum að fá í sölu 330,5 fm einbýlishús með bílskúr við Sóleyjargötu. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. Á 
aðalhæð hússins eru m.a. stofur, borðstofa, sólstofa og eldhús. Á efri hæð hússins eru 3-4 herbergi, baðherbergi 
og snyrting. Stórar svalir eru útaf efri hæðinni. Í kjalllara eru herbergi, geymslur og þvottahús. Sér inngangur er 
í kjallarann en einnig innangengt. Fallegt útsýni er úr húsinu. Einstök staðsetning við miðbæ Reykjavíkur. Tilboð 
óskast. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt nýlegt 238,4 fm einbýlishús á pöllum við Bauganes í Skerjafirði. Við hönnun hússins var lögð áhersla á 
að skapa stórt og bjart fjölskyldurými sem nýtur lofthæðar og birtu úr öllum áttum ásamt því að vera með góða 
tengingu við garð og umhverfi. Lóðin snýr til suðurs og er með opnu svæði handan garðsins í landi borgarinnar. 
Úr stofu er víðáttumikið útsýni og birtuflæði í húsinu er einstakt. Húsið skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, 
borðstofu, 4-5 herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Í húsinu er mikið af föstum innréttingum sem eru sér-
smiðaðar úr hlyni en sprautulakkaðar á böðum og í anddyri.

Einstaklega fallegt og vel staðsett 347 fm einbýli á einni hæð í Akrahverfi Garðabæjar.  Lofthæð er mikil eða um 
4 metrar (stofa, borðstofa, eldhús, sjónvarpsherbergi og anddyri), og gluggar gólfsíðir. Húsið skiptist í anddyri, 
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, fjögur svefnherbergi auk baðherbergis og 
fataherbergis innaf hjónaherbergi. Viðarverönd til suður og vesturs með skjólgirðingum og heitum potti. Húsið 
stendur á stórri lóð innst í botnlanga neðst í hverfinu, nálægt grunn og framhaldskóla. Húsið er teiknað af Sigurði 
Hallgrímssyni.   

Fallegt og vel staðsett samtals 197,5 fm einbýlishús byggt árið 1985 úr timbri á steinkjallara, með 20 fm vönduðu 
garðhúsi. Rúmgóð hellulögð bílastæði eru á lóð og afgirtur hellulagður garður. Húsið er í góðu ástandi að utan 
og innan og nýlega var byggt við húsið og stofur stækkaðar. Verð 79,9 millj.Nánari upplýsingar veitir Kjartan 
Hallgeirsson lögg. fasteignasali í síma 824-9093, kjartan@eignamidlun.is Opið hús mánudaginn 12. sept. n.k. 
milli 17:15 og 17:45.

SÓLEYJARGATABAUGANES 16, 101 REYKJAVÍK 

STÓRAKUR 9, 210 GARÐABÆRLÁGHOLTSVEGUR 9, 107 REYKJAVÍK

Skógarvegur 12-14  
í Fossvogsdalnum

• Stærð íbúða er frá 115 til 162 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur
   borgarinnar

Opið hús mánudaginn 12. sept. 
milli 17:30 og 18:30.

Einbýlishúsalóð í 
Garðabæ. 

Höfum fengið í sölu fallega  
einbýlishúsalóð í Garðabæ. 

Útsýni í sérflokki.
Má reisa allt að 350 fm hús á tveimur 

hæðum. Gatnagerð greidd fyrir 240 fm.
Verð 31 milljón.

Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór  
Hafsteinsson lg. fasteignasali
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Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur fasteignasali
GSM 824 9098

hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

OPIÐ 

HÚS



GARÐASTRÆTI 44
101 REYKJAVÍK

Garðastræti 44, glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr, 
samtals 234,7 fm. Húsið er sérlaga fallegt fúnkishús sem 
var teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt árið 1941. 
Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað og 
lóð endurgerð. Á hæðinni skiptist eignin í hol, eldhús, 
þrjár stofur, hjónaherbergi og bað. Risið er nýtt sem þrjú 
herbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus nú þegar.  
V. 94,9 m. 

ÁRVELLIR 2
KJALARNESI

Einbýlishús byggt úr timbri og er á tveimur hæðum skráðir 
210,1 fm. Húsið stendur ofan við vesturlandsveginn nær 
Esjurótum og er aðkoma fyrir Árvelli og Árvelli 2 um sama 
afleggjara. 5 svefnherb. og tvö baðherb. Glæsilegt útsýni. 
Skjólgirðingar og timburverönd. Húsið er til afhendingar 
við kaupsamning. V.40,9 milljónir. Nánari upplýsingar 
veitir Þórarinn M. Friðgeirsson í s: 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is Opið hús mánudaginn 12. sept. n.k. milli 
17:15 og 17:45.

ORRAHÓLAR 7
109 REYKJAVÍK

Falleg 72,2 fm íbúð á 3.hæð í vinsælu lyftuhúsi ásamt 
bílastæði í bílageymslu. Stórar svalir með svalalokun. 
Húsvörður, snyrtileg sameign og gott húsfélag. Opið 
hús mánudaginn 12. september n.k. milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 27,3 m. 

VEGHÚS 31
112 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og falleg 114,2 fm 4-5 herbergja íbúð 
á 1. hæð í lyftuhúsi við Veghús í Grafarvogi. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Þvottahús og geymsla innn íbúðar. Úr stofu er gengið út 
á verönd með skjólvegg. Íbúðin er laus fljótlega. Íbúðin 
verður til sýnis sunnudaginn 11. sept. n.k. milli 13:00 og 
13:30 (íbúð merkt 00 01). V. 35,9 m. 

EFSTASUND 100
104 REYKJAVÍK

Falleg 41,8 fm 2ja herb. íbúð í risi í litlu fjölbýlíshúsi við Ef-
stasund. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að einhverju leyti. 
Fallegt útsýni. Stór lóð. Opið hús sunnudaginn 11. sept. 
n.k. milli 14:00 og 14:30 (íbúð merkt 03-02). V. 22,0  m.  

MÁNABRAUT 5
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 158,1 fm 
einbýlishús með bílskúr. Húsið er að mestu á einni hæð 
með 5 svefnherbergjum, rúmgóðu stofurými, baðherb. og 
gestasnyrtingu ásamt því að bílskúrinn hefur verið nýttur 
sem sjónvarps/fjölskylduherbergi. Arinn í stofu. Góð 
timburverönd í suður og góður ræktaður garður. Heitur 
pottur á verönd. Róleg og góð íbúðargata. Opið hús  
þriðjudaginn 13. sept. . n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 63,5 m. 

SEILUGRANDI 3
107 REYKJAVÍK

FVorum að fá í sölu fallega 52 fm íbúð á 2. hæð í 
fjölbýlishúsi í Vesturbænum.Suðursvalir eru útaf stofu. 
Bílastæði í bílageymslu tilheyrir íbúðinni. Íbúðin er í 
útleigu. Opið hús þriðjudaginn 13. sept. n.k. milli 17:15 og 
17:45.. 28,5 m. 

GNOÐARVOGUR 28
104 REYKJAVÍK

Falleg 75,2 fm 3ja herb. íbúð á góðum stað í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö 
svefnherbergi. Svalir eru útaf stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Opið hús þriðjudaginn 
13. sept. n.k. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 01-01). V. 
29,5 m. 

FLYÐRUGRANDI 2
107 REYKJAVÍK

Falleg 80,5 fm 2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð (1. hæð frá 
inngangi). í fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi 
og tvö herbergi (annað þeirra er teiknað sem geymsla og 
án glugga). Geymsla er einnig í kjallara. Mjög rúmgóðar 
svalir eru útaf stofu. Opið hús mánudaginn 12. sept. n.k. 
milli kl. 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 02-02). V. 33,9 m. 
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Glæsileg samtals 151,6 fm íbúð á 1. hæð við Vatnsstíg 21 í Skuggahverfinu. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, 
tvö herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi og snyrtingu. Tvær geymslur fylgja íbúðinni. Auk þess fylgir merkt 
stæði í bílageymslu. Svalir með svalalokun.  Íbúðin hefur verið innréttuð á vandaðan hátt. Glæsilegt útsýni m.a. 
sjávar- og fjallasýn. Verð 79,5 millj. Nánari uppl. veitir Magnea S. Sverrisdóttir fast.sali í s: 861 8511, magnea@
eignamidlun.is Opið hús þriðjudaginn 13. sept. n.k. milli 12:15 og 12:45 (íbúð merkt 01-02).

VATNSSTÍGUR - ÚTSÝNISÍBÚÐ

Einstaklega vandað og vel skipulagt samtals 385 fm einbýlishús með glæsilegu útsýni. Húsið stendur á 
sjávarlóð sem er eignarlóð. Húsið hefur verið mikið yfirfarið og endurnýjað m.a. þak á húsi og bílskúr og fl. Van-
daðar innréttingar. Stór stofa og borðstofurými við útsýnisglugga og rúmgóðu fjölskyldueldhúsi. Föndur/leikher-
bergi á neðri hæðinni ásamt þremur herbergjum og rúmgóðu hjónaherbergi. Endurnýjuð vönduð baðherbergi. 
Mjög fallegur garður með gróðri og skjólgóðum veröndum. Góður 43,4 fm bílskúr er framan við húsið og er góð 
aðkoma að húsinu og talsvert af bílastæðum.

HAUKANES 6, 210 GARÐABÆ

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 7 herbergja (5 svefnherbergi) íbúð á 2. hæð ásamt risi við Melaga í 107 
Reykjavík. Frístandandi bílskúr fylgir. Möguleiki á íbúð í risi. Eignin er skráð samtals 234,6 fm, íbúðarrými 211 
fm og bílskúr 23,6 fm. Eignin er í skemmtilegu umhverfi í vesturbæ Reykjavíkur, stutt er í þjónustu og skóla s.s. 
leikskóla, Mela- og Hagaskóla, Háskóla Íslands,  Melabúðina, Kaffi Vest, Sundlaug vesturbæjar. Íbúðin er í 
göngufæri við miðbæinn. Verð 82,0 millj. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 14. sept. n.k. milli 17:00 og 17:30.

MELHAGI 5, 107 REYKJAVÍK
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Vorum að fá í sölu 330,5 fm einbýlishús með bílskúr við Sóleyjargötu. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. Á 
aðalhæð hússins eru m.a. stofur, borðstofa, sólstofa og eldhús. Á efri hæð hússins eru 3-4 herbergi, baðherbergi 
og snyrting. Stórar svalir eru útaf efri hæðinni. Í kjalllara eru herbergi, geymslur og þvottahús. Sér inngangur er 
í kjallarann en einnig innangengt. Fallegt útsýni er úr húsinu. Einstök staðsetning við miðbæ Reykjavíkur. Tilboð 
óskast. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt nýlegt 238,4 fm einbýlishús á pöllum við Bauganes í Skerjafirði. Við hönnun hússins var lögð áhersla á 
að skapa stórt og bjart fjölskyldurými sem nýtur lofthæðar og birtu úr öllum áttum ásamt því að vera með góða 
tengingu við garð og umhverfi. Lóðin snýr til suðurs og er með opnu svæði handan garðsins í landi borgarinnar. 
Úr stofu er víðáttumikið útsýni og birtuflæði í húsinu er einstakt. Húsið skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, 
borðstofu, 4-5 herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Í húsinu er mikið af föstum innréttingum sem eru sér-
smiðaðar úr hlyni en sprautulakkaðar á böðum og í anddyri.

Einstaklega fallegt og vel staðsett 347 fm einbýli á einni hæð í Akrahverfi Garðabæjar.  Lofthæð er mikil eða um 
4 metrar (stofa, borðstofa, eldhús, sjónvarpsherbergi og anddyri), og gluggar gólfsíðir. Húsið skiptist í anddyri, 
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, fjögur svefnherbergi auk baðherbergis og 
fataherbergis innaf hjónaherbergi. Viðarverönd til suður og vesturs með skjólgirðingum og heitum potti. Húsið 
stendur á stórri lóð innst í botnlanga neðst í hverfinu, nálægt grunn og framhaldskóla. Húsið er teiknað af Sigurði 
Hallgrímssyni.   

Fallegt og vel staðsett samtals 197,5 fm einbýlishús byggt árið 1985 úr timbri á steinkjallara, með 20 fm vönduðu 
garðhúsi. Rúmgóð hellulögð bílastæði eru á lóð og afgirtur hellulagður garður. Húsið er í góðu ástandi að utan 
og innan og nýlega var byggt við húsið og stofur stækkaðar. Verð 79,9 millj.Nánari upplýsingar veitir Kjartan 
Hallgeirsson lögg. fasteignasali í síma 824-9093, kjartan@eignamidlun.is Opið hús mánudaginn 12. sept. n.k. 
milli 17:15 og 17:45.

SÓLEYJARGATABAUGANES 16, 101 REYKJAVÍK 

STÓRAKUR 9, 210 GARÐABÆRLÁGHOLTSVEGUR 9, 107 REYKJAVÍK

Skógarvegur 12-14  
í Fossvogsdalnum

• Stærð íbúða er frá 115 til 162 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur
   borgarinnar

Opið hús mánudaginn 12. sept. 
milli 17:30 og 18:30.

Einbýlishúsalóð í 
Garðabæ. 

Höfum fengið í sölu fallega  
einbýlishúsalóð í Garðabæ. 

Útsýni í sérflokki.
Má reisa allt að 350 fm hús á tveimur 

hæðum. Gatnagerð greidd fyrir 240 fm.
Verð 31 milljón.

Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór  
Hafsteinsson lg. fasteignasali
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Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur fasteignasali
GSM 824 9098

hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Gunnur
Fasteignasali

864 3802

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. sept kl. 17:30-18:00

Lyngmóar 14    210 Garðabær 41.500.000

Rúmgóð og björt, endurnýjuð 4 herbergja íbúð ásamt stórum yfirbyggðum svölum 
til suðurs á 1. hæð í góðu fjölbýli.  Íbúðinni fylgir 17,8 fm bílskúr. Húsið sjálft hefur 
fengið gott viðhald, m.a. klætt að utan og þakið og rennur endurnýjað að öllu leyti 
fyrir þremur árum. Fallegur sameiginlegur garður er á bakvið húsið sem er einstak-
lega barnvænn. Upplýsingar veitir Bjarni söluflltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 4     Stærð: 142,3 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 12.sept kl 18.30-19.00

Öldugata 40    107 Reykjavík 33.000.000

Björt og sjarmerandi íbúð á 1.hæð á besta stað í borginni. Húsið hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin. Íbúðin er 3ja herbergja, tvær stofur + stórt svefnherbergi. 
Einnig eru tvær geymslur sem fylgja íbúðinni í sameign og hefur önnur verið nýtt 
sem auka herbergi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 70.6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. sept kl 17.30-18.00

Álagrandi 12    107 Reykjavík 44.900.000

Björt og falleg 4ra-5 herbergja íbúð á 3.hæð (gengið upp 1 ½ hæð frá anddyri). 
Íbúðin er á enda með glæsilegu útsýni út á sjó. Tvennar svalir eru á eigninni, aðrar 
stórar út frá stofu sem snúa í suð-vestur og hinar út frá hjónherbergi sem snúa í 
norð-austur. Húsið er almennt í góðu ástandi og var það málað og múrviðgert á 
síðasta ári. . Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Fasteignasalan TORG kynnir nýjar 3-4ra herbergja íbúðir 
við Hellagötu í Urriðaholti Garðabæ. Bílastæði í lokuðu 
bílastæðahúsi, þvottahús í öllum íbúðum og geymsla og 
hjólageymsla í sameign. Um er að ræða glæsilegar nýjar 
íbúðir á einum besta og fallegasta stað á höfuðborgar-
svæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. Fallegt útsýni, stutt í 
verslun, þjónustu og óspillta náttúruna.

Afhending í nóvember 2016
Herbergi: 4     Stærð: 109,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. sept. kl. 17.30-18.00

Langholtsvegur 56   104 Reykjavík 36.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir fallega risíbúð á með sérinngangi, nýuppgerðu 
eldhúsi og baðherbergi.  Þrjú svefnherbergi, rúmgott hol og  björt stofa.  Stórt 
geymsluloft. Baklóð. Góð eign á vinsælum stað.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      Stærð: 86 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12 sept. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 12 sept. kl. 17:30-18:00 

Ásakór 1  203 Kópavogi 44.900.000

GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ SÉRAFNOTAREIT OG BÍLSKÚR: 4ra herbergja íbúð - að 
hluta á jarðhæð (stofa) í nýlegu lyftufjölbýli með hellulögðum sérafnotareit út af 
stofu, endurnýjuðu eldhúsi og gólfhita og nýjum flísum á stofugólfi. 3 svefnherbergi, 
öll mjög rúmgóð með parketi á gólfum, baðherbergi með baðkari m/upphengdri 
sturtu.Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 162,5 m2     Bílskúr: já

Herbergi: 3-4     Stærð: 93 -140 m2     Bilgeymsla       Lyfta

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

PENTHOUSE
Um er að ræða stórglæsilega penthouse  íbúð á fimmtu og 
efstu hæð með þaksvölum og bílskúr. Stórkostlegt útsýni.  Íbúðin  
skiptist í forstofu, þvottaherbergi, baðherbergi, gestasalerni, 
eldhús, borðstofu og stofu ásamt tveimur svefnherbergjum. 
Þaksvalir eigarinnar eru 77,4fm. Íbúðinni verður skilað fullbúinni 
án gólfefna, þó með flísalögðu baðherbergi og þvottaherbergi. 
Möguleiki er á að kaupa íbúðina tilbúna til innréttinga.  

Hafdís
Sölustjóri 
820 2222

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

OPIÐ HÚS 
þriðjudag 13 sept kl 17.30-18.00 

HRINGIÐ OG BÓÐIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Andarhvarf 5    231 Kópavogi 97.000.000

Glæsilegt einbýlishús  með innbyggðum bílskúr og tveggja 
herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Eignin er skráð 330,1 fm. þar 
af er bílskúr 45,6 fm og aukaíbúðin ca 35-40. Stórkostlegt 
útsýni er yfir Elliðavatn, mikil lofthæð og innbyggð lýsing 
er í loftum. Tveir fallegir arnar eru í húsinu og  sérsmíðaðar 
innréttingar teiknaðar af Guðrúnu Atladóttur innanhúsarkitekt. 
Parket og  flísar eru á gólfum og hnotuviður er í innréttingum 
og hurðum.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 330,1 m2

Fyrsta 
vistvottaða 

hverfið 
á Íslandi

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 13.sept kl 17:30-18:00

Nýbýlavegur 96  200 Kópavogur 49.900.000

FASTEIGNASALAN TORG KYNNIR: Mjög fallega 4 herbergja hæð með sérinn-
gangi og bílskúr við Nýbýlaveg í Kópavogi. Stór timburverönd er aftan við húsið. 
Húsið var málað að utan sumar 2016.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 151,5 m2

Verð frá: 37,9 milljHellgata 15  210 Garðabæ/Urriðaholti

NÝTT Í 

SÖLU!

Herb: 4 herb  |  Stærð:162,3 m2    |   Verð: 73.900.000

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR BJARNI 

SÖLUFULLTRÚI Í SÍMA 895 9120



OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660-4777 / BODVAR@STAKFELL.IS

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660-4777 / BODVAR@STAKFELL.IS

OPIÐ HÚS

HRAFNTINNA V. KARLSDOTTIR/ 893-2121 / HRAFNTINNA@STAKFELL.IS

OPIÐ HÚS



Vesturgata 3 

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept.kl.17:30-18:00

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð í einu 
elsta húsi borgarinnar byggt árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum stíl 
fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, stofur, 
baðherbergi og hjónaherbergi á efri hæð

.

Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.sept kl.17:30-18:00

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm 

Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning

.

Holtsvegur 37
íbúð 201

Verð : 41,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.sept kl.12:30-12:20

Nýbygging í Urriðaholti, 2. hæð 

Þriggja herbergja íbúð með sjávarútsýni 

Lyftuhús, stæði í bílageymsluð 

.

Frostaskjól 23 

Verð : 81,9 millj.

OPIN HÚS
þriðj.13. og miðv.14.sept kl.17:00-17:45

Fallegt 230 fm endaraðhús

Fjögur svefnherbergi

Stutt í skóla og leikskóla

Frábær staðsetning

.

Rauðalækur 73

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:00-17:30

Falleg 180 fm miðhæð við Rauðalæk 73 

ásamt bílskúr.

3 til 4 svefnherbergi, baðherbergi nýlegt. 

Þrennar svalir.

Hús teiknað af Sigvalda Thordarsyni.

Fallegur garður. 

.

Dalaland 2

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:30-18:15

Falleg fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð 

í Fossvoginum 

Eignin er skráð 98,4 fm 

Sérinngangur 

Sérgarður sem snýr í suður 

Þvottaherbergi innan íbúðar

.

Tröllakór 18-20 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:30-18:00

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 

Lyftuhús, Gengið inn af svölum í íbúð 

Björt 3ja herbergja íbúð sem nýtist vel 

Stórar suður svalir L laga

Þvotthús innan íbúðar 

Stæði í bílageymslu

.

Aðalþing 7

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús 

á tveimur hæðum.

Frábært útsýni. Hiti í gólfum beggja hæða.

Vandaðar innréttingar frá Brúnas.

Flísalagður bílskúr, 4 svefnherbergi, stofa, 

sjónvarsstofa. Frágengin lóð.

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 

2 stofur, 3 baðherbergi 

Bílskúr er sérstæður, Stór garður er klæddur 

með lerki verönd að stærstu leiti

Brekkutún

Verð : 71,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Sunnubraut 30 

Verð frá: 38,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.17:30-18:00

Einbýlishús á frábærum í vesturbæ Kópavogs 

Eignin er í frekar lélegu ástandi 

Möguleiki á stækkun upp í 300 fm

.

Jórusel 18

Verð frá: 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.17:30-18:00

Stórt og fjölskylduhús, 326 fm, sem skiptist 

í þrjár hæðir og tvo bílskúra,

auðvelt að breyta neðstu hæðinni í eina 

eða tvær íbúðir.

Verslanir og skólar eru í göngufæri.

Flott 2ja herbergja Stærð íbúðar 68,4 fm 

Stæði í bílageymslu 

Frábær staðsetning 

Töluvert endurnýjuð 

Öldugrandi

Verð : 32,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Sumarhús á Þingvöllum

1 ha í landi Kárastaða

Stærð 86,6 fm með gestahúsi

Einstök staðsetning

Gróið land

 Efristígur 10

Verð : 24,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt sumarhús við Skorradalsvatn  

að stærð 56,7 fm 

Hús sem hefur verið gengið mjög vel um 

Svefnloft Innbú getur fylgt með ef vill 

Heitur pottur á palli (rafmagns) 

Indriðastaðir

Verð : 19,2 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög góða 83,2 fm íbúð 

Aukaherbergi í sameign 8 fm, tilvalið til útleigu 

Stæði í bílageymslu 

Stutt í alla þjónustu

Dalsel 17

Verð : 32,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg 4 herbergja 121,9 fm íbúð á efri hæð 

í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum innréttingum 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar

Baugakór

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Laus strax

Íbúðin er 129,1 fm að stærð. Sérafnotaréttur út  

úr stofu 45,2 fm. Afhendist fullbúin með 

gólfefnum. Ísskápur og uppþvottavél fylgir 

Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás. 

Einstök staðsetning við sjávarsíðuna.

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

 Fyrir borgara +55 

.

Fiskakvísl 30
íbúð 201

Verð : 42,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.18:00-18:30

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 

Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 

Tvö svefnherbergi á hæðinni 

Möguleiki á að bæta við einu svefnherbergi í risi

Frábær staðsetning - Mikið útsýni

.

Ljósakur 4

Verð : 52,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.17:30-18:15

Glæsileg 3ja herb. útsýnisíbúð við Ljósakur 
Eignin er 170 fm, þar af er 13,5 fm geymsla og 
53,4 fm aukaherbergi með gluggum í kjallara 
Íbúðin er á annarri hæð með sérinngangi 
Fallegt útsýni er úr íbúðinni og stórar svalir 
Þvottaherbergi er innan íbúðar 
Hús byggt 2013

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 87,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Stórglæsileg þakíbúð á 10 hæð á þessum einstaka 
stað 159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu 
Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing 
Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, til fjalla og víðar

Lundur 1

Verð :109,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Virkilega fallegt, mikið endurnýjað og 

vel skipulagt 250 fermetra parhús að 

meðtöldum bílskúr á þessum vinsæla 

stað í Vesturbæ Reykjavíkur

Reynimelur 60

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

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: 

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



Vesturgata 3 

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept.kl.17:30-18:00

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð í einu 
elsta húsi borgarinnar byggt árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum stíl 
fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, stofur, 
baðherbergi og hjónaherbergi á efri hæð

.

Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.sept kl.17:30-18:00

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm 

Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning

.

Holtsvegur 37
íbúð 201

Verð : 41,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.sept kl.12:30-12:20

Nýbygging í Urriðaholti, 2. hæð 

Þriggja herbergja íbúð með sjávarútsýni 

Lyftuhús, stæði í bílageymsluð 

.

Frostaskjól 23 

Verð : 81,9 millj.

OPIN HÚS
þriðj.13. og miðv.14.sept kl.17:00-17:45

Fallegt 230 fm endaraðhús

Fjögur svefnherbergi

Stutt í skóla og leikskóla

Frábær staðsetning

.

Rauðalækur 73

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:00-17:30

Falleg 180 fm miðhæð við Rauðalæk 73 

ásamt bílskúr.

3 til 4 svefnherbergi, baðherbergi nýlegt. 

Þrennar svalir.

Hús teiknað af Sigvalda Thordarsyni.

Fallegur garður. 

.

Dalaland 2

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:30-18:15

Falleg fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð 

í Fossvoginum 

Eignin er skráð 98,4 fm 

Sérinngangur 

Sérgarður sem snýr í suður 

Þvottaherbergi innan íbúðar

.

Tröllakór 18-20 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:30-18:00

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 

Lyftuhús, Gengið inn af svölum í íbúð 

Björt 3ja herbergja íbúð sem nýtist vel 

Stórar suður svalir L laga

Þvotthús innan íbúðar 

Stæði í bílageymslu

.

Aðalþing 7

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.sept. kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús 

á tveimur hæðum.

Frábært útsýni. Hiti í gólfum beggja hæða.

Vandaðar innréttingar frá Brúnas.

Flísalagður bílskúr, 4 svefnherbergi, stofa, 

sjónvarsstofa. Frágengin lóð.

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 

2 stofur, 3 baðherbergi 

Bílskúr er sérstæður, Stór garður er klæddur 

með lerki verönd að stærstu leiti

Brekkutún

Verð : 71,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Sunnubraut 30 

Verð frá: 38,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.17:30-18:00

Einbýlishús á frábærum í vesturbæ Kópavogs 

Eignin er í frekar lélegu ástandi 

Möguleiki á stækkun upp í 300 fm

.

Jórusel 18

Verð frá: 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.17:30-18:00

Stórt og fjölskylduhús, 326 fm, sem skiptist 

í þrjár hæðir og tvo bílskúra,

auðvelt að breyta neðstu hæðinni í eina 

eða tvær íbúðir.

Verslanir og skólar eru í göngufæri.

Flott 2ja herbergja Stærð íbúðar 68,4 fm 

Stæði í bílageymslu 

Frábær staðsetning 

Töluvert endurnýjuð 

Öldugrandi

Verð : 32,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Sumarhús á Þingvöllum

1 ha í landi Kárastaða

Stærð 86,6 fm með gestahúsi

Einstök staðsetning

Gróið land

 Efristígur 10

Verð : 24,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn svip 

á eignina. Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi

Básbryggja 15

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt sumarhús við Skorradalsvatn  

að stærð 56,7 fm 

Hús sem hefur verið gengið mjög vel um 

Svefnloft Innbú getur fylgt með ef vill 

Heitur pottur á palli (rafmagns) 

Indriðastaðir

Verð : 19,2 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög góða 83,2 fm íbúð 

Aukaherbergi í sameign 8 fm, tilvalið til útleigu 

Stæði í bílageymslu 

Stutt í alla þjónustu

Dalsel 17

Verð : 32,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg 4 herbergja 121,9 fm íbúð á efri hæð 

í fjórbýli 

Eignin er vel skipulög með góðum innréttingum 

Sérinngangur og stórar svalir 

Skóli og leikskóli handan götunnar

Baugakór

Verð : 47,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Laus strax

Íbúðin er 129,1 fm að stærð. Sérafnotaréttur út  

úr stofu 45,2 fm. Afhendist fullbúin með 

gólfefnum. Ísskápur og uppþvottavél fylgir 

Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás. 

Einstök staðsetning við sjávarsíðuna.

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

 Fyrir borgara +55 

.

Fiskakvísl 30
íbúð 201

Verð : 42,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.18:00-18:30

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 

Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 

Tvö svefnherbergi á hæðinni 

Möguleiki á að bæta við einu svefnherbergi í risi

Frábær staðsetning - Mikið útsýni

.

Ljósakur 4

Verð : 52,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.sept. kl.17:30-18:15

Glæsileg 3ja herb. útsýnisíbúð við Ljósakur 
Eignin er 170 fm, þar af er 13,5 fm geymsla og 
53,4 fm aukaherbergi með gluggum í kjallara 
Íbúðin er á annarri hæð með sérinngangi 
Fallegt útsýni er úr íbúðinni og stórar svalir 
Þvottaherbergi er innan íbúðar 
Hús byggt 2013

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Fallegt einbýlishús á einni hæð
Heildarstærð eignar 242,8 fm
Íbúðarhúsið er 195,7 fm og bílskúr 47,1fm
Endurnýjað baðherbergi
Garðskáli með palli að stærð 14fm
Fallegur garður  Hiti í innkeyrslu

Látraströnd 7

Verð : 87,4 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Stórglæsileg þakíbúð á 10 hæð á þessum einstaka 
stað 159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu 
Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing 
Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, til fjalla og víðar

Lundur 1

Verð :109,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Virkilega fallegt, mikið endurnýjað og 

vel skipulagt 250 fermetra parhús að 

meðtöldum bílskúr á þessum vinsæla 

stað í Vesturbæ Reykjavíkur

Reynimelur 60

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

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: 

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.  

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Sogavegur 101
EFRI SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR

Góð 150 fm efri sérhæð í 4-býli 
með sérinngangi ásamt 28,8 fm 
sérstæðum bílskúr, samtals 178,5 
fm.  Húsið er klætt að utan með 
álklæðningu. Fjögur svefnherbergi 
á teikningu en eru þrjú í dag. Stórar 
stofur. Endurnýjað eldhús, flísalagt 
baðherbergi ásamt uppgerðu 
gestasalerni. Þvottahús og búr innan 
íbúðar. Gott innra skipulag. Kjartan 
Sveinsson teiknaði. Verð 54,9 millj. 

Laugavegur 170
TIL LEIGU.

Til leigu er allur vesturhluti hússins 
Laugavegur 170-172 ( Hekluhúsið 
eldra). Um er að ræða samtals ca. 
1.310 fm á þremur hæðum. Mögulegt 
er að leigja alla eininguna eða í 
pörtum. Lyfta er í húsinu og breitt 
gott stigahús.  Þetta er húsnæði á 
frábærum stað við miðborgina með 
fjölbreytilega nýtingarmöguleika. 
Hafið samband við starfsmenn 
Foldar varðandi nánari upplýsingar 
og skoðun.

Drápuhlíð 7
3JA HERBERGJA RISÍBÚÐ

Falleg risíbúð með kvistgluggum á 
rólegum stað í Hlíðunum. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús og baðherbergi. 

Geymsla fylgir.  

Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá starfsmönnum 
Foldar.  
  
Verð 24,9 millj. 

Sumarhús 
ÞINGVÖLLUM

Tæplega 60 fm. sumarhús í einstakri 
náttúruparadís í  Gjábakkalandi á 
Þingvöllum. Umhverfið er kjarri vaxið 
og frábært útsýni yfir Þingvallavatn 
og fjöllin. Landið er innan þjóðgarðs 
og háð reglum sem um hann gilda. Í 
húsinu eru 2-3 svefnherbergi, stofa, 
eldhús og snyrting. Góður pallur er 
við húsið og ágæt útiaðstaða. Verð 
16,9 millj.

Bergþórugata, 101 Reykjavík
3JA HERB

Góð 80 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð á eftirsóknarverðum stað 
í 101 Reykjavík. Parket og flísar á 
gólfum. Sér geymsla í kjallara ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi. Laus strax 
við kaupsamning. Verð 36,9 millj. 
Eignin er laus og lyklar á skrifstofu. 
Vinsamlegast bókið skoðun.

Búðardalur
EINBÝLI Á BESTA STAÐ VIÐ SJÓINN

Gott 157,2 fm. steinhús ásamt 30,2 
fm. bílskúr á frábærum stað með 
óheftu sjávarútsýni í Búðardal, 
samtals 187,4 fm.  
Fimm svefnherbergi, ágæt suður-
verönd og garður. Eldhúsinnrétting 
og baðherbergi er endurnýjað og 
þak nýlegt að sögn seljanda. Skipti 
möguleg á eign í Borgarnesi.  
Verð 24,9 millj.

Sumarhús Borgarfirði
MJÖG GOTT VERÐ.

Ca. 54 fm. góður bústaður í 
Kálfhólabyggð í landi stóra Fjalls. 
Tvö svefnherbergi. Hagstæður 
lóðarleigusamningur ti 50 ára. Ágætur 
bústaður á góðum stað í Borgarfirði. 
Skipti  möguleg.  MJÖG GOTT VERÐ 
8,9 millj.

Kirkjusandur 3
OPIÐ HÚS ÞRI 13/9 KL. 17-17:30

Kirkjusandur 3, íbúð 402: Ca. 123 
fm. björt og falleg íbúð á 4. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi með bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur, eitt 
svefnherbergi, eldhús með miklum 
og vönduðum innréttingum og 
baðherbergi. Einnig er sólstofa. Útsýni 
er frábært yfir flóann. Þvottaherbergi 
er sameiginlegt með tveimur öðrum 
íbúðum á hæðinni.  

Stæði í bílageymslu og sérgeymslur, sameiginleg líkamsræktaaðstaða með tækjum. 
Húsvörður er í húsinu.  Verð 54,9 millj. Opið hús þri 13/9 kl. 17-17:30, verið velkomin.

Goðaland 18, raðhús á einni hæð 
OPIÐ HÚS MÁN 12/9 KL. 17:00-18:00

Mjög gott 161,1 fm endaraðhús í 
Fossvoginum á einni hæð ásamt 
sérstæðum 22,5 fm bílskúr, samtals 
183,6 fm. Fimm svefnherbergi á 
teikningu en eru fjögur í dag. Stórar 
stofur. Glæsilegur garður í mikilli rækt 
með sólpalli, markísu og fánastöng. 
Gott hús með góðu innra skipulagi. 
Verð 69,9 millj. Opið hús í dag, 
mánudag, kl. 17:00-18:00, verið 
velkomin.

OPIÐ HÚS

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

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til styrktar ABC hjálparstarfi.

 

OPIÐ HÚS

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt 165,2 m2 endaraðhús á 
tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. 
Eignin er fullbúin með gólfefnum innnan 
íbúðar (ekki gólfefni á geymslu og 
bílskúr) Húsið stendur á góðum stað 
hátt í hverfinu.  Á jarðhæð er forstofa, 
snyrting, eldhús, stofa, bílskúr og 
geymsla. Á efri hæðinni eru þrjú svefn-
herbergi og baðherbergi. Stórar svalir 
eru yfir bílskúr.  V. 56,9 m.

210,1 m2 einbýlishús á tveimur hæðum. 
Húsið stendur ofan við vesturlands-
veginn nær Esjurótum og er aðkoma 
fyrir Árvelli og Árvelli 2 um sama 
afleggjara. 5 svefnh. tvö baðh. Glæsilegt 
útsýni. Skjólgirðingar og timburverönd. 
Skv. skráningu er birt stærð eignarinnar 
210,1 fm og er íbúðarrými í því öllu en 
bílskúrinn sem er skráður 37,2 fm af 
heildinni hefur verið nýttur sem hluti 
íbúðarrýmisins. V. 40,9 m.

Efstaland 18 - 270 Mosfellsbær 

Árvellir 2 – Kjalarnes 

Tvö rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðh. Stórar 
samliggjandi stofur.  Falleg aðkoma er að húsinu, 
bílaplan og gönguleið að húsi er hellulögð. 
Suður og vesturhluti lóðarinnar er mjög miklu 
skjóli og þar er stórar timburverandir og mikill 
trjágróður, rétt við veröndina rennur lækur með 
tilheyrandi stemningu. Þetta er afar glæsilegt og 
vel skipulagt einbýli á mjög sérstakri og fallegri 
lóð í Mosfellsbænum. V. 89,5 m.

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

127,5 m2 efri sérhæð ásamt 34,4 m2 
bílskúr. Íbúðin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 
34,4 m2, innaf bílskúr er geymsla. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar og gólf- 
efni. Innbyggð lýsing. Stórar svalir yfir 
bílskúr. Hellulagt bílastæði. V. 53,7 m.

Lækjarvað 22 - 110 Reykjavík 

Grenibyggð 36 -270 Mosfellsbær Uglugata 32-38 - 270 Mos. 

Byggingalóð undir 16 íbúða fjölbýlishús 
við Uglugötu 32-38 í Mosfellsbæ. Um er að 
ræða 5.377 m2 lóð undir tvö fjölbýlishús með 
sambyggðum bílakjallara á fallegum stað við 
Uglugötu í Helgafellshverfinu í Mosfellsbæ. 
V. 112 m.

Rauðamýri 1 - 270 Mos. 

Björt og falleg 144 m2, 4ra herbergja 
endaíbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð 
og glæsilegu útsýni, ásamt bílastæði í 
bílakjallara í lyftuhúsi. Gott skipulag. Stór 
útsýnisgluggi í stofu. V. 43,9 m.

Grundarhús 13 - 112 Rvk. 

124,5 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á annari 
hæð á tveimur hæðum í litlu fjölbýli.  
Sér inngangur, suðursvalir. Íbúðin skiptist 
í: Neðri hæð: Forstofa, gestasnyrting, þvot-
tahús, eldhús og stofur. Efri hæð:  
Þrjú svefnherbergi og baðherbergi.  
Gott geymsluloft. V. 41,9 m.

Falleg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð á annarri 
hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi, ásamt stæði 
í bílageymslu. Parket og náttúruflísar eru á 
gólfum. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús/geymslu, 
eldhús og stofu. Sér geymsla er í kjallara.   
V. 37,9 m.

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

Falleg og rúmgóð 116,9 m2, 3ja herbergja íbúð með glæsilegu útsýni á efstu hæð, ásamt 
bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt útsýni. Gólfhiti. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús stofu og borðstofu. Rúmgóð 
sérgeymsla í kjallara.  V. 42,9 m

Gerplustræti 27 - 270 Mosfellsbær 

99,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, gluggalaust herber-
gi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. Góð staðsetning. 
Mjög stutt er á golfvöllinn, í sundlaug, World 
Class, skóla og leikskóla. V. 36,5 m

Blikahöfði 7 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun



4 herbergi 154 fm

Íbúð með sér inngangi og bílskúr – frábært útsýni

Þóra fasteignasali

Kristnibraut 89 – íbúð 0301

47.900.000

Reykjavík
Íbúð + bílskúr Vel skipulögð íbúð

 777 2882

Laus við kaupsamning!

6 herbergi 212 fm

 Leyfi fyrir Airbnb

Davíð fasteignasali

Aðalstræti 16

 41.900.000

Akureyri
Hæð Hæð með auka íbúð

897 1533

519 5500

3  herbergi  86,6 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Berjavellir 6 221 Hafnarfjörður
Fjölbýlishús Jarðhæð með verönd

519 5000

897 5930
31.900.000

Opið hús þrið 13. sept kl 17:30-18:00

4 herbergi  107,7 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Lindarbyggð 6 270 Mosfellsbær
Raðhús Endaraðhús með garði.

519 5000

897 5930
44.500.000

Opið hús mán 12. sept kl 17:30-18:00

3  herbergi  95,6 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Rjúpnasalir 2 201 Kópavogur
Fjölbýlishús Sólpallur/Sérinngangur

519 5000

897 5930
37.900.000

Opið hús þrið 13. sept kl 18:30-19:00

4  herbergi 113,4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Tungusel 1 109 Reykjavík
Fjölbýlishús Hellulögð verönd í bakgarði

519 5000

897 5930
32.900.000

Opið hús þrið 13. sept kl 18:30-19:00

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

427,1 fm möguleiki að kaupa rekstur á...

Brandur fasteignasali

Dalvegur 16b

106.000.000

201 Kópavogur
Atvinnuhúsnæði

Verslunar og þjónusturými með innkeyrsluhurðum

897 1401

164,7 fm Laust strax – Innkeyrsluhurð

Brandur fasteignasali

Síðumúli 37

Til leigu

108 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Frábær staðsetning.

897 1401

5-6 herbergi 307 fm Laust strax

Brandur fasteignasali

Fjallakór 16

128.000.000

203 Kópavogur
E inbýli

 Glæsilega innréttað með útsýni. Auka íbúð.

897 1401

Opið hús mán 12. sept kl 17.00-17.30

Góð íbúð og frábær staðsetning

3 herbergi 83,7 fm

Hringbraut 81

34.900.000

101 Reykjavík
Fjórbýli Ein íbúð á hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús þri 13. sept kl. 17.00-17.30

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

9  herbergi  288,4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignasali

Eskiholt 1 210 Garðabær
Einbýlishús Glæsilegt hús

897 9030

 844 6447
Tilboð

4 herbergi 100,8  fm Björt og rúmgóð

Úlfar Þór fasteignasali

Fálkagata 22

39.900.000

107 Reykjavík
1. hæð

897 9030

Opið hús mán 13. sept kl. 18.00-18.30



ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

STIGAHLÍÐ 38 – 105 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13.SEPTEMBER KL. 17.30-18.00

 Mjög björt 195.fm sérhæð í hlíðunum
 Fimm svefnherbergi – Tvær stofur
 Tvö baðherbergi – Rúmgóður bílskúr
 V.64.9milj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali.  S. 512 4900

Einar Hannesson
fasteignasali - lögmaður

Byggingarréttur á besta stað!
Til sölu 2.630 fm lóð með byggingarrétti á allt að 58 
íbúðum og eftirsóttu verslunarhúsnæði. Lóðin er afar 
vel staðsett miðsvæðis og með glæsilegt útsýni yfir 
Nauthólsvíkina og Fossvogsdalinn. Lóðin er þegar 
byggingarhæf.

Nánari upplýsingar veitir:
einar@fastlog.is 

www.fastlog.is

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Borgartún 25, 105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði á 4. hæð
Stærð 390 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í stórt opið vinnurými að mestu, 3 lokaðar skrifstofur þar af ein stór, kaffistofu og 
snyrtingar. Gegnheilt olíuborið parket á gólfum. Virðisaukaskattur leggst við leigufjárhæð. Glæsilegt 
útsýni út á sundin blá. LAUST STRAX!

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

TIL SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Hveragerði
Álfafell lóð, stærð 4.753,9 fm.
Hlíðarhagi lóð, stærð 13.230 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Til sölu er lóðin Álfafell sem er 4.753,9 fm. að stærð, skráð sem iðnaðar- og athafnalóð. Á lóðinni standa 
pökkunarhús og bílskúr sem eru í slæmu ástandi. Til sölu lóðin Hlíðarhagi sem er 13.230 fm. íbúða- og 
atvinnulóð. Á lóðinni stendur 215,3 fm. íbúðarhús. 
Áskilinn er réttur seljanda til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum án sérstaks rökstuðnings.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

570 4800 696 0901
Löggiltur fasteignasali

VANTAR EIGNIR
 MIKIL 

EFTIRSPURN

OPIÐ HÚS
Pétur Sigurðsson, fasteignasali frá Flórída verður með opið hús og 
kynningu á því helsta sem um er að vera á fasteignamarkaðnum í 
Flórída í dag. Pétur verður á eftirtöldum stöðum á eftirtöldum tímum.

The Viking Team, Realty
www.Floridahus.is • Petur@Floridahus.is

Hafnargötu 20, Reykjanesbæ
Miðvikudaginn 14. september 
Mill kl. 13.00 og 16.00

Garðatorgi 7, Garðabæ. 
Mánudaginn 12. september 
Mill kl. 13.00 og 16.00

Hlíðarsmára 17, Kópavogi
Fimmtudaginn 15. september
Milli kl. 13.00 og 16.00

Fasteignamiðstöðin

Kringlan 4-6 
(stóra turni 9 hæð) Reykjavík
Þriðjudaginn 13. september
Milli kl. 13.00 og 16.00

Einnig verður mögulegt að fá 
einkaviðtöl við Pétur í vikunni.   
Til að bóka viðtal sendið  
beiðnina á Petur@Floridahus.is

Strandgötu 29, 2h. Akureyri.
Föstudaginn 16. september
Milli kl. 13.00 og 16.00



Grundarstígur 15B  – 101 Reykjavík Laugateigur 26  – 105 Reykjavík Fjólugata – 101 Reykjavík Grundarhús 13 – 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS - MÁN. 12. SEPT. FRÁ KL. 18:30 - 19:00 - 
Kósý risíbúð á besta stað í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin er 
tveggja herbergja  23,9 fm. hluta til undir súð. Inngangur 
á bakvið hús, sameiginlegur með einni íbúð. Sameiginlegt 
þvottahús og geymslur í kjallara. V – 17,5 millj.

OPIÐ HÚS - ÞRI. 13. SEPT. FRÁ KL. 17:30 - 18:00 - 
Glæsileg eign í Teigunum  með miklum möguleikum. Húsið 
er 189 fm og á tveimur hæðum, hæð og ris. Í risinu er rekið 
lítið gistiheimili, Townhouse sem selst með. V – 91 millj.

Virðulegt einbýlishús í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er í heild 
sinni 420 fm, sem skiptist í þrjár íbúðir. Þarfnast verulegra 
endurbóta. V – 180 millj.

Rúmgóð og falleg eign með sérinngangi á tveimur hæðum 
ásamt rými í risi. Vel staðsett eign nálægt skóla og íþrótta- 
svæði í Grafarvogi. V -  41,9 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Ritari

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HEIÐARLEIKI, FAGMENNSKA OG METNAÐUR  

SELUR ALLT

Dagbjartur 
Willardsson
Aðstoðarmaður
S: 861 7507

Dagný Erla  
Vilbergsdóttir
Aðstoðarmaður
S: 698 2977

Haraldur A.  
Haraldsson
löggiltur fasteignasali
S: 778 7500

Embla 
Valberg
löggiltur fasteignasali 
S: 662 4577

Jón Aldar  
Samúelsson  
Aðstoðarmaður 
S: 694 2032

Ólafur 
Kristjánsson
Aðstoðarmaður 
S: 786 1414

Páll 
Þorbjörnsson
Aðstoðarmaður 
S: 698 6655 

Sólveig 
Magnúsdóttir
Aðstoðarmaður
S: 787 3087

Telma 
Magnúsdóttir
Aðstoðarmaður 
S: 693 9947

Auður 
Pálmadóttir
Aðstoðarmaður 
S: 666 1809

Þórarinn 
Kópsson
löggiltur fasteignasali
S: 615 3343

Þorbjörn  
Pálsson
löggiltur fasteignasali 
S: 560 5500

Ársæll  
Steinmóðsson
Aðstoðarmaður
S: 896 6076

Hafnarfirði, Grindavík, Reykjanesbæ

SÍMI 560 5500
www.alltfasteignir.is 

alltfasteignir@alltfasteignir.is

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 
Húsin eru 5 til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  Vandaðar íslenskar innréttin-
gar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg hönnun 
að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  eða stórum timburveröndum.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og  
www.fjarfesting.is   

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar 
frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 2ja til 5. herbergja frá 93-186 fm. Glæsileg 
hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu 
sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla- 
geymslu fylgja öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og 
nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
LUNDUR 17 - 23

LANGALÍNA 20-26

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BREKKUTÚN 8
• 200 Kóp. 
• Parhús. 266,6 fm. 
• Mikið endurnýjað. 
• Góð aukaíbúð í kjallara. 
• Bílskúr. 
• Verð 77 millj. 
Opið hús þriðjudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30. 

RAUÐAGERÐI 41
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús.
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00.

OPIÐ HÚS

LANGALÍNA 28
• 210  Gbæ. 189,3 fm. 
• Tveggja hæða íbúð. 
• Efsta hæð. 
• Þrennar svalir. Útsýni. 
• Tvö stæði í bílgeymslu.
• Verð 85 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

LANGALÍNA 15
• 210 Gbæ. 3ja herb.
• Jarðhæð.  Timburverönd.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Vandaðar innréttingar 
  og gólfefni.    
• Verð 46,9 millj. . 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

OPIÐ HÚS

SOGAVEGUR
• 108  Rvk. 
• Einbýli. 
• 268 fm. 
• 3 hæðir. 
• Bílskúr. 
• Timburverönd. 
• Heitur pottur. 
• Aukaíbúð.    

BÓLSTAÐARHLÍÐ 7
• 105 Rvk.  
• 136 fm.  
• Sérhæð. 
• Bílskúr.  
• Falleg íbúð.  
• 3 til 4 svefnherbergi.
• Góð staðsetning. 

ASPARFELL 12
• 111 Rvk.  
• 2 ja herb. 76 fm.  
• Vel skipulögð.  
• Suðursvalir.  
• Gott hús.  Lyfta.  
• Verð 24,5 millj. 
Opið hús þriðjudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30. 

HALLAKUR 2A
• 210 Gbæ.  
• 4ra herb. 
• 138,4 fm.. 
• Stórglæsileg.  
• Góð herbergi, 
• Fallegar innréttingar.  
• Verð 52,5 millj 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Aðstm. í námi til lögg. fsl. 
Gsm: 893-4248

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ

AUKAÍBÚÐ



Fáðu Fréttablaðið ókeypis
í símann eða spjaldtölvuna.
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á 
Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið hvar 
og hvenær sem er.



F A S T E I G N A M I Ð L U N
Breiðumörk 13 | Simi 483 5900 | Gsm. 892 9330 | kk@fagvis.is

Kristinn G.Kristjánsson, Lögg. fasteignsali

Borgarhraun 4, 810 Hveragerði
Höfum fengið í einkasölu, einbýlishús við Borgarhraun í Hveragerði. Íbúðin er alls 120,0 
fm. og komin er steypt plata fyrir 45 fm. bílskúr. Eigninni hefur verið vel viðhaldið. 
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, hol, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Í stofu er upptekið panel-klætt loft. Verið er að gera upp stærra baðherbergið 
og er söluverð miðað við að taka við því eins og það er við skoðun. Gólfefni: Parket og 
flísar. Aðkoma að húsi snyrtileg og er þetta eign í botnlanga. Eign þessi á sérlega góðum 
stað, það er nánast miðsvæðis í Hveragerði. Þetta er því áhugaverð eign.  
Verð 31,6 millj.

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Er þetta framtíðarstaðsetning 
þíns fyrirtækis?
Til sölu hornlóð fyrir atvinnuhús næði 
á besta stað með miklu auglýsinga
gildi við Lambhagaveg 11. Lóðin er 
með góðu aðgengi við stofnæð. 
Byggja má hús frá 4.522 til allt að 
5.900 m2 með geymslu og kjallara
rýmum. 
 Hús á lóðinni mega vera þrjár 
hæðir, allt að 12 metrar á hæð. 
Búið er að greiða gatnagerðar gjöld 
fyrir 4.522 m2 byggingu.
 Einnig er hægt að fá tilboð í hús 
á lóðina sem afhent væri með fullfrá
genginni lóð, hús fullbúið að utan en 
fokhelt að innan. Fyrir liggja drög að 
húsi og geta kaupendur unnið teikn
inguna áfram með seljanda þannig 
að húsið verði klæðskera saumað að 
þörfum kaupanda. 
 Verð 221.000.000,  

Hugmynd að fasteign.

Nánari upplýsingar gefur:

Lambhagavegur 11

Hilmar Þór Hafsteinsson
lögg. leigumiðlari
lögg. fasteignasali
S. 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Bauhaus

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá

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

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Er þetta framtíðarstaðsetning 
þíns fyrirtækis?
Til sölu hornlóð fyrir atvinnuhús næði 
á besta stað með miklu auglýsinga
gildi við Lambhagaveg 11. Lóðin er 
með góðu aðgengi við stofnæð. 
Byggja má hús frá 4.522 til allt að 
5.900 m2 með geymslu og kjallara
rýmum. 
 Hús á lóðinni mega vera þrjár 
hæðir, allt að 12 metrar á hæð. 
Búið er að greiða gatnagerðar gjöld 
fyrir 4.522 m2 byggingu.
 Einnig er hægt að fá tilboð í hús 
á lóðina sem afhent væri með fullfrá
genginni lóð, hús fullbúið að utan en 
fokhelt að innan. Fyrir liggja drög að 
húsi og geta kaupendur unnið teikn
inguna áfram með seljanda þannig 
að húsið verði klæðskera saumað að 
þörfum kaupanda. 
 Verð 221.000.000,  

Hugmynd að fasteign.

Nánari upplýsingar gefur:

Lambhagavegur 11

Hilmar Þór Hafsteinsson
lögg. leigumiðlari
lögg. fasteignasali
S. 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Bauhaus
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EFNALAUG TIL SÖLU
Efnalaug Garðabæjar á Garðatorgi í  

Garðabæ er til sölu. 
C.a. 240 fermetrar af húsnæði ásamt efnalaug 

og þvottahúsi í fullum rekstri.  
Fyrirtækið hefur verið í eigu sömu eiganda í 30 ár,  

mjög góður og stór kúnnahópur, flottur rekstur 
fyrir samheldna fjölskyldu.

Frekari upplýsingar má 
nálgast á netfangið  

efnalaugin@gmail.com 
eða í síma 595-0100.  
Björn Björgvinsson.



TCHAIKOVSKY

Tímalaus rússnesk ástarsaga

HLJÓMSVEITARSTJÓRI BENJAMIN LEVY · LEIKSTJÓRI ANTHONY PILAVACHI 
ANDREY ZHILIKHOVSKY · ÞÓRA EINARSDÓTTIR · ELMAR GILBERTSSON · NATHALÍA D. HALLDÓRSDÓTTIR 

HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR · ALINA DUBIK · RUNI BRATTABERG · SNORRI WIIUM
KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR · LEIKMYND: EVA SIGNÝ BERGER

 LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON · BÚNINGAR: MARÍA TH. ÓLAFSDÓTTIR
22. OKTÓBER · 29. OKTÓBER · 6. NÓVEMBER · 12. NÓVEMBER

#islenskaoperan         

 
MARGVERÐLAUNAÐUR ÓPERULEIKSTJÓRI

STJARNA FRÁ BOLSHOJ LEIKHÚSINU Í TITILHLUTVERKI

MIÐASALA HAFIN Á WWW.OPERA.IS
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Sharon tungusófi
Tilboðsverð
195.000 kr

Pricilla tungusófi
Tilboðsverð
195.000 kr

Cripps tungusófi
Tilboðsverð
195.000 kr

Tyson sófasett
3+1+1

Tilboðsverð
320.000 kr

Full búð af flottum tilboðum
allt að 60% afsláttur af húsgögnum og smávöru



BÍLAR &
FARARTÆKI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

GÓð AlmeRA 250þús
Nissan Almera árg. 2002 ek. 150þús 
sk.’17 sjálfss. Góður bill á tilboði 
250þús S. 891 9847

 Bílar óskast

Bíll ÓsKAst á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 stAðGReitt
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 760 5027

 Vinnuvélar

BílAlyftUR- DeKKjAVélAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Hjólbarðar

tecHKinG 
VinnUVélADeKK

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

fRáBæR DeKKjAtilBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPUlAGniR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

 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

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

HAGstæðiR smiðiR 
GetA Bætt Við siG 

VeRKefnUm.
Gluggaskipti, glerskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar, 

innréttingar, parketlögn, öll 
trésmíði. 

Upplýsingar í síma: 782-6029 eða 
framsmidi@framsmidi.is

smiðsKRAftUR eHf. 

nýsmíði oG ViðHAlD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

 spádómar

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

sá símAsPá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

661 3839 - símAsPá
Opið frá kl. 14 alla daga.

 Rafvirkjun

RAflAGniR, DyRAsímAR. s. 
663 0746.

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

RAflAGniR oG 
DyRAsímAKeRfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

KAUPUm GUll - jÓn & 
ÓsKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

stAðGReiðUm oG lánUm 
út á: GUll, DemAntA, 

VÖnDUð úR oG málVeRK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Hljóðfæri

HyUnDAi PíAnÓ + leðUR 
stÓll

HYUNDAI píanó til sölu, ásamt 
bólstruðum leður stól. Verð 220þús 
eða tilboð. Uppl. í s. 663 3313 / 863 
4291

57,4% lesa 
Fréttablaðið

29,1% lesa
Morgunblaðið

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, apríl–júní 2016.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

57,4%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 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.

HEILSA

 nudd

Thailenskt Heilsunudd hjá Joomjan 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
892 3899

TanTra nudd
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 námskeið

sTundasKrá: - sCHEdulE
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC 
I og II. ENSKA f. fullorðna/ENGLISH 
f. Adults. NORSKA I: Byrja/
Starting: 12 /9, 10/10, 7/11, 5/12. 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/ Evenings. 4 vikur x 5 
daga í viku - 4 weeks x 5 days a 
week. 1-5 nemendur/1-5 students 
- www.iceschool.is. ff@icetrans.is. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli 
5. s. 557 1155 / 898 1175.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til lEigu nýlEgT 
285 - 1.000 fm 

aTvinnuHúsnæði í 
rEyKjavíK

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

 Húsnæði óskast

Óska íbúð fyrir starfsfólk, helst 
miðsvæðis. Reglusemi og skilvísar 
greiðslur. Uppl. í s. 897 1995

 geymsluhúsnæði

www.gEymslaEiTT.is 
 fyrsTi mánuður frír!

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

www.buslodagEymsla.is
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

gEymslur.is 
 sími 555-3464

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

uppHiTuð 
fErðavagnagEymsla í 

borgarf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

ATVINNA

 atvinna í boði

aTH - aTH - aTH !!
Gamla smiðjan Lækjargötu 8 og 
Þrastalundi. Við erum að leita 
að metnaðarfullu, jákvæðu, 
kraftmiklu fólki til að veita 

afburðagóða þjónustu. Fullt starf 
og hlutastarf.

Allar nánari upplýsingar í s. 
661-7000

 atvinna óskast

provEnTus 
sTarfsmannaþjónusTa

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 775-
7373 eða sendið fyrirspurn á 

netfangið proventus@proventus.
is
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GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1
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LÁRÉTT
2. fangi 
6. strit 
8. atvikast 
9. bein 
11. í röð 
12. hólf 
14. hroki 
16. tímaeining 
17. arinn 
18. grús 
20. frá 
21. fugl

LÓÐRÉTT
1. merki 
3. klaki 
4. hjara 
5. lærir 
7. aðdragandi 
10. fjór 
13. framkoma 
15. illmenni 
16. tunnu 
19. tveir eins

LÁRÉTT: 2. gísl, 6. at, 8. ske, 9. rif, 11. rs, 12. klefi, 14. 
dramb, 16. ár, 17. stó, 18. möl, 20. af, 21. ugla.
LÓÐRÉTT: 1. mark, 3. ís, 4. skrimta, 5. les, 7. tildrög, 
10. fer, 13. fas, 15. bófi, 16. ámu, 19. ll.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung
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ku

↓
 

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.

veðurspá Mánudagur

Hafðu smá
í dag

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

Guðmundur Kjartansson (2.442) átti leik 
gegn Portúgalanum Andre Sousa (2.379) 
Ólympíuskákmótinu í Bakú í gær.
Hvítur á leik
32. Hxd7! Hxd7 33. Bxg4 hxg4 34. Dxg4 
Dg7 (34...Hg7 35. Bh6) 35. De6+ Kh7  36. 
Dh3+ Kg8 37. De6+ Kh7 38. Dh3+ Kg8 39. 
Rf3! He7 40. Rh4 og hvítur vann skömmu 
síðar.
www.skak.is  Tíunda umferð hefst kl. 11.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ó, guð, ó, guð,  
ó, guð, ó, guð!

Í alvöru, Jói, 
við verðum 

að flytja 
héðan.

Flytja? Af hverju? 
Við þurfum að 
sýna trúrækni 
nágrannanna 

umburðarlyndi.

Það sem gengur á þarna 
uppi hefur ekkert með trú að 
gera! Og vertu viss  
um að hljóðið berst  
í báðar áttir!

Held-
urðu?

Af hverju heldurðu 
að allur stiga-

gangurinn kalli þig 
Geronimo?

Ó, guð!

Pabbi, þú verður 
að muna að læsa 
símanum þínum!

Ha? 

Af hverju?

Þú ert búinn að hring ja 
óvart í mig sex sinnum 

í dag!

Þegar þú situr á sím-
anum þínum, hringir 

hann í mig!
Getur hann 
gert það?

Rassinn á mér 
kann betur á 
símann minn 

en ég!

Reyndu 
að virka 

hissa.

Góðan dag! 
Hvernig var 

nóttin? Frábær!

Hræðileg! Þetta 
var eins og að 
vera á sléttum 

Afríku!

Íkorni reyndi að hnupla 
múslístönginni minni!

Það útskýrir allan 
hávaðann. Ég vissi ekki 

einu sinni að 
íkornar gætu 

öskrað!

Frek nagdýr 
eiga skilið að 
fá á baukinn.

2 4 9 6 7 1 5 8 3

3 7 5 8 9 2 6 1 4

8 1 6 3 4 5 9 7 2

5 3 4 7 1 6 8 2 9

9 6 7 2 3 8 1 4 5

1 8 2 4 5 9 3 6 7

4 2 1 5 8 3 7 9 6

6 9 3 1 2 7 4 5 8

7 5 8 9 6 4 2 3 1

3 2 5 7 6 1 8 9 4

4 6 7 8 9 3 2 5 1

9 1 8 5 2 4 7 6 3

1 9 2 6 3 7 5 4 8

5 3 6 9 4 8 1 2 7

7 8 4 2 1 5 9 3 6

6 4 9 1 7 2 3 8 5

8 7 3 4 5 9 6 1 2

2 5 1 3 8 6 4 7 9

4 8 7 2 5 9 6 3 1

5 9 1 4 6 3 7 2 8

2 6 3 7 8 1 4 5 9

3 2 9 5 7 4 8 1 6

7 4 5 6 1 8 2 9 3

8 1 6 3 9 2 5 4 7

6 3 8 9 2 5 1 7 4

9 7 2 1 4 6 3 8 5

1 5 4 8 3 7 9 6 2

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

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

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

Allhvöss eða hvöss norðanátt á morgun. Talsverð rigning norðan og austan 
til, en mikil rigning á Austfjörðum fram eftir morgni. Suðvestan- og vestan-
lands verður aftur á móti úrkomulítið. Hiti 6 til 14 stig, hlýjast sunnan til 
á landinu.
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ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR



Tilurð bóka getur verið 
athyglisverð og þá ekki 
síst góðra bóka. Í vor 
kom út í Reykjavík 
ljóðabókin Neyðar
útgangur sem hefur að 

geyma safn ljóða eftir pólsku skáld
konuna Ewu Lipska í ritstjórn Olgu 
Holownia. Ewa Lipska er á meðal 
virtustu samtímaskálda Póllands og 
Evrópu og því er hér á ferðinni mikill 
fengur fyrir íslenska ljóðaunnendur 
sem undirstrikar enn og aftur mikil
vægi vandaðra þýðinga fyrir smáan 
er ljóðelskan málheim.

Olga Holownia er í senn ritstjóri 
og á meðal þýðenda ljóðasafnsins 
sem spannar úrval verka 
frá 1967 til 2015 en 
Olga kom fyrst 
hingað til lands 
árið 1999 til 
þess að læra 
íslensku. „Ég 
lenti í Kefla
vík haustið 
1 9 9 9  o g 
n o k k r u m 
d ö g u m 
s e i n n a  í 
í s l e n s k u 
námi. Ég var 
ringluð eftir 
báðar þessar 
lendingar, en eins 
fegin og spennt og 
ég er alltaf að lenda í 
Keflavík hefur samband okkar 
íslenskunnar verið frekar margslung
ið. Ég hætti í námi og svo tók ég það 
upp aftur. Gerði það nokkrum sinn
um. Það voru kennarar sem hvöttu 
mig til að halda áfram í íslensku og 
öðrum fögum. Dagný Kristjánsdóttir 
og Terry Gunnell sáu um BAverkefni 
sem var á mörkum bókmennta og 
þjóðfræði. Svo skrifaði ég doktors
ritgerð um ljóðlist undir handleiðslu 
Dagnýjar.

Ég var fjárhundur
En Ewubókin var einfaldlega 
beint framhald af þýðingum vegna 
þátttöku Ewu í Bókmenntahátíð 
í Reykjavík haustið 2013. Skáldin 
Óskar Árni Óskarsson, Bragi Ólafs
son, Magnús Sigurðsson og ég þýdd
um þau ljóð hennar sem hún las upp 
á pólsku á hátíðinni. Nokkur þeirra 
birtust líka á götum og strætisvögn
um í Reykjavík á vegum Lestrarhá
tíðar sem Bókmenntaborgin skipu
leggur árlega. Aðalsteinn Ásberg fékk 
áhuga á að gefa út stærra ljóðaúrval 
og samþykkti, sem betur fer, að við 
yrðum fimm þýðendur en ekki einn 
eins og algengast er. Áslaug Agnars
dóttir, frábær þýðandi úr rússnesku, 
bættist í samvinnuhópinn, sem var 
tilvalið því að þannig fengum við 
enn eina nálgunina á Ewuljóðin.

Þýðendurnir völdu sér ljóð sem 
höfðuðu til þeirra og það tryggði 

bókinni fjölbreytileika. Annars hefði 
þetta orðið afar einhliða og eintóna 
úrval. Ég passaði upp á að ljóðin 
væru úr öllum ljóðabókum Ewu og 
þýddi aðallega það sem ekki var til 
í öðrum þýðingum. Sem ritstjóri var 
ég sem sagt ekki forystu kind heldur 
fjárhundur sem reyndi að smala 
ljóðum í Excelskjalið og þýðendum 
á fundi. Vinnufundir okkar, líka með 
Aðalsteini, gögnuðust bókinni, og 
ekki síst mér. Ein af ástæðum þess 
að ég ákvað að takast á við þetta 
verkefni var sú að við gátum unnið 
það saman.

Hópur skurðlækna
Góður félagsskapur finnst mér það 
mest skapandi við þýðingarvinnu, 
sem er annars mjög einmanalegt 
starf, og ég hefði aldrei treyst mér 

til að standa ein fyrir bókinni. 
Ég viðurkenni að það 

var beinlínis hroka
fullt af mér að 

þýða ljóð yfir 
á tungumál 

sem er ekki 
mitt móð
urmál, en 
jafnframt 
var mjög 
freistandi 
að ögra 
í s l e n s k

u n n i 
með ein

kennilegum 
m y n d u m 

Ewu. Íslensku 
þýðendurnir og 

guðmóðir þessa ljóða
úrvals, Hildur Finnsdóttir, 

gengu úr skugga um að ögrunin 
færi ekki alveg úr böndunum og að 
myndhverfingar í eignarfalli væru 
nokkurn veginn innan marka.

Í ljóðinu Þýðendur mínir segir 
Ewa að þýðendur séu eins og skurð
læknar. Þetta er ansi sterk mynd. 
Ábyrgðin strax þyngri. Ég bjóst 
aldrei við að ég myndi þýða ljóð 
hennar yfir á annað mál, og allra 
síst þegar ég las þau sem unglingur. 
Sennilega skildi ég ekki baun í ljóð
list hennar þá; sem var kannski 
aðalaðdráttar aflið. En það hvernig 
hún notaði tungumálið, öðruvísi en 
allir aðrir, var svo spennandi. Ljóðin 
hennar hafa alltaf borið mjög sterk 
höfundar einkenni og hún er mikill 
einfari í myndmálinu. Sumir Íslend
ingar sem hafa lesið þýðingarnar 
hafa sagt að jafnvel þótt þeir skilji 
ekki alltaf orðin, skynji maður ein
hvern veginn hvað hún eigi við. Það 
má alveg segja að ég hafi farið að 
skilja ljóð Ewu upp á nýtt í gegnum 
íslenskuna – og það að geta hitt hana 
og sent henni spurningar var að sjálf
sögðu ómetanlegt. Hún er ótrúlega 
skörp og næm kona sem hefur kennt 
mér mjög mikið í gegnum tíðina.“

Athyglisbrestur og heilarækt
Aðspurð hvað það sé sem dregur 
hana að ljóðlistinni þá er svar Olgu 
stutt og einfalt: „Athyglisbrestur. Ég 

En það 
hvErnig hún 

notaði tungumálið, 
öðruvísi En allir 
aðrir, var svo 
spEnnandi. ljóðin 
hEnnar hafa alltaf 
borið mjög stErk 
höfundar EinkEnni 
og hún Er mikill 
Einfari í myndmál-
inu.

Þvermóðskufullt   
 svar við stríðni 
     íslenskunnar
olga holownia kom til íslands árið 1999 
í íslenskunám. í vor ritstýrði hún og var 
í hópi þýðenda ljóðasafnsins neyðar
útgangur, eftir skáldkonuna Ewu lipska.

Olga Holownia segir að það sé ekki síst athyglisbrestur sem dragi hana að ljóðinu, þar sem hið knappa form henti henni vel. 
FrÉttAblAðið/Ernir

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Heimilislaust ljóð er á rölti
yfir hulduefni síðunnar.
Enginn á það. Höfundurinn gaf það
á vald örlaganna. Munaðarleysingi orðanna.

Stundum
eru ljóð eins og flækingshundar
sem gelta að ljóðlistinni.

Úr ljóðabókinni Fingrafaralesari,  
eftir Ewu Lipska, frá 2015
Íslensk þýðing Olga Holownia

hEimilislaust ljóð

ræð betur við stutt form, ekki bara á 
pólsku. Ég byrjaði að læra íslensku í 
gegnum enskar og þýskar þýðingar 
á íslenskum ljóðum, sem getur verið 
misheppnuð aðferð. Maður lærir 
ekki að ganga í góðum gönguskóm 
heldur „á vindléttum fótum“ Jónasar 
o.s.frv. En á meðan maður getur lært 
málfræði af kennslubókum, er ljóð
listin nauðsynleg til að nema blæ
brigði. Ég lít einfaldlega á ljóðaþýð
ingar sem heilarækt. Prósaþýðingar 
krefjast reglusemi og yfirlegu. Maður 

þarf að klára ákveðinn blaðsíðu
fjölda á hverjum degi en það er hægt 
að taka ljóð með sér út í göngutúr 
til að leita að góðum lausnum. Það 
tekur víst tíma en öðruvísi tíma. Og 
ljóðaútgefendur eru kannski þolin
móðari.“

Þrjóska og áskorun
Pólska samfélagið á Íslandi hefur 
vaxið ört á undanförnum ára
tugum og mikilvægi þýðinga því 
jafnvel enn meira en ella. En Olga 

segir að hún geti ekki hælt sér af 
því að vera að sinna einhverri með
vitaðri menningarstarfsemi með 
því að þýða pólskar bókmenntir. 
„Það væri ekki alveg sannleikanum 
samkvæmt. Geirlaugur Magnússon 
og Þrándur Thoroddsen voru braut
ryðjendur á því sviði og enginn 
getur farið í sporin þeirra. Það er 
svo hlutverk tvítyngdu kynslóðanna 
að taka við og þýða, og ekki bara 
kanónuna heldur allt sem þeim 
finnst róttækt og krefjandi. Tyrfin 
ljóð, tilraunaskáldsögur og ekki síst 
leikrit.

Mig dreymir um að þýða pólsk 
framúrstefnuljóð en það mun ekki 
gerast næstu 33 árin. Í mínum huga 
tengist þýðingarstarfið því sem ég 
nefndi hér á undan. Mér hefur alltaf 
fundist að íslenskan væri að stríða 
mér, og það að fara að fást við þýð
ingar var kannski þvermóðskufullt 
svar við því. Allavega var það engin 
markviss stefna, og eiginlega alveg 
rakalaus bíræfni, að fara að þýða yfir 
á íslensku; að ég tali nú ekki um ljóð. 
En þetta var áskorun og hún, eða 
bara þrjóskan, eiga oft bágt með að 
fallast á rök. Svo hef ég einfaldlega 
gaman af „orðaígræðslu“.“

Olga Holownia og Ewa 
lipska á bókmennta-

hátíð í reykjavík 2013. 
Mynd/Ari HAukSSOn
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Adobe Creative Cloud 
- Svo miklu meira!

Dagskrá:

InDesign , hjartað í útgáfu  
- fyrri hluti
• We are more creative away  

from a computer.
• Getting your assets right 

 / Planning your ideas
• Import - where are my files?
• How to build everything and 

anything easily !
• (Print brochures / Magazines / 

Interactive documents / and lots more)

InDesign , hjartað í útgáfu  
- seinni hluti
• Building Documents - Digital 

Publishing made easy
• Fixed layout and Reflowing Epubs
• Interactive PDF Files / Print Material
• Working smarter and faster to build 

documents
• XML Workflows to automate 

production
• PreFlight techniques needed to 

ensure everything works as needed

Ertu viss um að þekkja Adobe 
CC? - fyrri hluti
• Starting from Scratch - layouts, 

layouts and more layouts (made 
easy)

• Eleven Tricks That Will Help Your 
Workflow in InDesign

• Smart Objects just got smarter 
(Photoshop / Illustrator with 
InDesign)

Ertu viss um að þekkja 
 Adobe CC? - seinni hluti
• Design Once Publish to Many / 

Advanced Exporting features. 
Acrobat PDF Publishing with 
forms / Interactive PDF files.

Möskun og retus á 
ljósmyndum
• Removing unwanted things 

from your photo
• Clone Stamp -  Content Aware 

Fill - CA Move -  Spot Healing
• Basic portrait retouching
• Adjusting Colour in Lightroom, 

Adobe Camera Raw and 
Photoshop

Hvernig þráðlaus tæki eru  
að verða nýja skjáborðið
• Libraries
• Adobe Capture
• Lightroom Mobile
• Photoshop Fix
• Photoshop Mix
• How they can become a part of 

the photographer’s workflow

„Í bíóinu”- Vídeó í stafrænni 
ljósmyndun - fyrri hluti
• Creating a Panorama
• Creating a cinematic look to 

your images
• Using Text on your image
• Using Photoshop Shapes

“Í bíóinu”- Vídeó í stafrænni 
ljósmyndun - seinni hluti
• Taking frames from a video.
• Adding Texture, smoke, fire and 

dust to add atmosphere
• Using Colour Look Up Tables
• Colour grading
• Creating a Colour Look Up Table

Ná tökum á Creative Cloud fyrir vídeóvinnslu
• Complete overview of video workflow in Adobe 

Creative Cloud
• Pancaking the Premiere Pro timeline
• How to review media fast
• Important new features in the latest 2 updates of 

Premiere Pro
• Sharing Premiere Pro projects
• Customising the Premiere Pro timeline
• Introducing Adobe Capture for Video workflows

Dýpri skilningur á samhengi milli vídeó  
og effekta
• Understanding the Premiere Pro & After Effects 

relationship in more detail
• Managing media with Adobe Prelude 
• Incorporating Photoshop into your graphics 

workflow – some wise geek tips.
• After Effects Text Templates in Premiere Pro
• Speed trimming with  JKL
• Visual finishing with the Premiere Pro Lumetri Panel
• A deeper dive into audio clean up in Adobe Audition
• Advanced export workflows -  The Media Encoder 

extra options.
• Multi-camera editing made simple
• Advanced Premiere Pro editing techniques for speed 

and editing elegance
• The Proxy editing workflow
• Keyboard shortcuts for speed editing

Grunnatriði við klippingu á vídeó, á réttan 
máta
• Creating Projects in Premiere Pro and After Effects
• Video Media Management essentials for Video
• Archieving a “Ken Burns” effect in Premiere Pro
• Quick audio fixes with Adobe Audition
• Easy animated titles in After Effects
• The easy edit - how to edit video and clean up 

audio made easy
• Understanding the Track Matte Key
• Exporting video for the web

Falleg útkoma í vídeóvinnslu á einfaldan máta
• The fast colour fixes - improving visuals in 

Premiere Pro
• Understanding Chromakey and Lumakey
• Adjustment layers 
• Animating motion graphics and video clips
• Nesting sequences for advanced project 

workflows
• What is RGB and YUV and whey are they important
• Premiere Pro visual effects worth knowing
• The Adobe clip to Premiere Pro workflow - start 

small and end pro
• Upoading videos to social media

Kynning á Adobe Muse / 
Undirbúningur hönnunar
• What is Muse
• Interface 
• Tools
• Planing a website
• Master pages
• Concepts - layer structure - 

header - fooder and more

Uppsetning efnis 
(responsive) í Muse vefsíðu
• Home page and sub-pages
• Importing images from 

Photoshop / Illustrator
• Built-in widgets (menus, 

compositions, panels, etc)
• Adding Scroll Effects
• Working with CC Libraries, 

Typekit and Stock
• Alternative layout option 

(Adaptive design)
• Creating and distributing 

reusable assets (time 
permitting)

Adobe Muse - SEO og 
Publishing möguleikar
• Search engine optimisation
• Publishing the website
• Business Catalyst
• 3rd party
• Export to HTML
• In-browser editing
• Extending Muse with 3rd Party 

widgets
• Miscellaneous tips (time 

permitting)

Notkun annars Adobe 
hugbúnaðar með Muse
• Using mobile apps (Capture 

and Comp)
• CC libraries
• Adobe Stock
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Prent- og rafræn útgáfa Ljósmyndun Vídeóvinnsla Vefhönnun

Föstudaginn 16. september
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Laugardaginn 17. september
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Adobe námstefna, Grand Hótel Reykjavík,  
föstudaginn 16. og laugardaginn 17. september 
Allir fyrirlestrar fara fram á ensku. Lýsing á efnistökum er því ekki þýdd hér. 

Nánari upplýsingar um dagskrá og skráning er á heimasíðu okkar: 

www.hugbunadarsetrid.is og á www.midi.is



EIÐURINN 5:40, 8, 10:20

KUBO 2D ÍSL.TAL 6

WAR DOGS 8, 10:25

HELL OR HIGH WATER 8

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 5:50

JASON BOURNE 10:10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA
MECHANIC: RESURRECTION KL. 8 - 10:10
MECHANIC: RESURRECTION VIP KL. 10:30
KUBO OG STRENGIRNIR TVEIR ÍSLTAL KL. 5:40
WAR DOGS   KL. 5:40 - 8 - 10 - 10:30
WAR DOGS VIP   KL. 5:30 - 8
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 6
BEN-HUR   KL. 8 - 10:40
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 6

KEFLAVÍK
MECHANIC: RESURRECTION KL. 8 - 10:10
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30

AKUREYRI
MECHANIC: RESURRECTION KL. 8 - 10:10
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 6
PETE’S DRAGON  KL. 5:40

MECHANIC: RESURRECTION KL. 5:50 - 8 - 10:10
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 6
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 10:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
MECHANIC: RESURRECTION KL. 5:50 - 8 - 10:30
WAR DOGS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
BEN-HUR   KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:30
PETE’S DRAGON  KL. 5:30
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 10:10

Jack Huston Morgan Freeman

ROGEREBERT.COM


Stærsta mynd ársins

Frá Todd Phillips, leikstjóra
Hangover myndanna

VARIETY


Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku tali

HOLLYWOOD REPORTER


Jason Statham er grjótharður í
þessari mögnuðu spennumynd

Mynd fyrir alla fjölskylduna

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Neon Demon  17:30, 22:00
Me Before You   17:45
Sigur Rós: Heima ENG SUB   18:00
Svartur September: The Bride of Frankenstein  20:00
Yarn ENG SUB   20:00
Race  20:00
Viva ENG SUB    22:45
101 Reykjavík  ENG SUB    22:00

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

TURANDOT
15. september 
í Háskólabíói

T.V. - BÍÓVEFURINN

HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER
FORSALA HAFIN

-S.S., X-IÐ 977

Þétt og örugg uppbygging, 
flottur hákarlatryllir

14. - 18. SEPTEMBER 2016
Í HÁSKÓLABÍÓI

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

- KK, DV

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

12. september
Samvera
Hvað?  Haltu kjafti og skrifaðu leikrit
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Haltu kjafti og skrifaðu er hug-
mynd sem kemur frá San Francisco 
og er hugsuð til þess að hjálpa 
höfundum að koma sér af stað við 

skrif. Það getur verið einmanalegt 
að skrifa og því gott að hitta aðra 
höfunda, skrifa með þeim og ræða 
verkin. Allir þeir sem hafa áhuga 
á að skrifa eru velkomnir á við-
burðinn og skiptir engu hvort höf-
undar eru með verk í vinnslu eða 
á algjöru frumstigi, ekki heldur þó 
það sé ekki leikrit.

Líkamsrækt
Hvað?  Kizomba Night
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel
Kizomba er dansmenning frá 
Angóla og einn vinsælasti dans-
stíllinn í heiminum í dag – loksins 
verður hægt að dansa hann í 
Reykjavík. Dansað verður í Gym 
and Tonic salnum á Kexi hos-
teli. Hægt er að panta sér pláss á 
Kizombaiceland.com.

Hvað?  Kjallarajóga
Hvenær?  09.30

Hvar?  Stúdentakjallarinn, Háskóla 
Íslands
Í Stúdentakjallaranum verður 
fimmtán mínútna jóga alla mánu-
daga og fimmtudaga. Það er gott 
að koma líkama og sál í gang á 
morgnana undir leiðsögn jóga-
kennarans Gísla G. Bachmann. 
Líkaminn verður liðkaður og 
honum komið í ákjósanlegt ástand 
fyrir amstur dagsins. Gott fyrir 
huga og heila. Krefst hvorki sér-
staks klæðnaðar né sturtu á eftir.

Fundir
Hvað?  Félagsfundur VGR
Hvenær?  20.00
Hvar?  Laugavegur 170
Stjórn Vinstri grænna í Reykja-
vík boðar til félagsfundar í dag 
á kosningaskrifstofu VG. Það 
er margt á dagskrá fundarins en 
boðið verður upp á kaffi og söfn-
unarbaukur fyrir kosningasjóð 
verður á staðnum.

Hvað?  Clement Kjersgaard: Hvert 
stefnir Danmörk? 
Hvenær?  19.30
Hvar?  Norræna húsið
Clement Kjersgaard er einn 
þekktasti sjónvarpsmaður Dana. 
Hann leitast við að svara spurn-
ingum um framtíð Danmerkur 
hvað varðar pólitík og hvað blasir 
við landinu í kjölfar gífurlegra 
breytinga í pólitík um allan heim. 
Clement stýrir umræðuþáttum um 
stjórnmál á DR og er þekktur fyrir 
beinskeyttan stíl og að láta stjórn-
málamenn ekki komast undan því 
að svara spurningum. Dagskráin 
verður á dönsku.

Hvað?  Life Drawing  
Session
Hvenær?  18.30
Hvar?  Lista-
stofan, 
Hring-
braut 
119

Hvort sem um ræðir byrjendur 
eða lengra komið myndlistarfólk 
þá eru allir velkomnir á mánaðar-
legu skissukvöldin. Þar gefst fólki 
tækifæri til þess að þróa og fín-
pússa teiknihæfnina. Aðgangseyrir 
er 1.500 krónur. Það þarf að hafa 
með sér eigin skissubók og teikni-
tól.

Hvað?  
Súpufundur: 
Viðburðir um málefni líðandi stundar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Norræna húsið
Norðurlönd í fókus 
bjóða til súpufundar 
í hádeginu í dag. 
Rætt verður um 
ýmsar spenn-
andi og 

skemmtilegar leiðir til að vekja 
áhuga fólks á málefnum í deigl-
unni, bæði innan lands og utan, 
með nýjum tengdum viðburðum. 
Boðið verður upp á súpu frá veit-
ingastaðnum Aalto Bistro á fund-
inum. Uppbókað er á fundinn í 
dag. Fundurinn fer fram á ensku.

Hvað?  Fyrirlesarar frá Háskólanum í 
Kiel
Hvenær?  11.40
Hvar?  Háskóli Íslands

Gestafyrirlesarar frá Háskól-
anum í Kiel í Þýskalandi mæta í 

háskólann og halda fyrirlestra. 
Fyrirlestrarnir heita „The 
beginning of the Reform-
ation“ og „Sola Gratie in 
time of God’s remoteness“. 
Erasmus-samstarf háskól-
anna og guðfræðistofn-

unar gerir heimsókn þessara 
fræðimanna mögulega. Fyrir-

lestrarnir verða í stofu A229.

 Kjallarajóga verður í 
Stúdentakjallaranum 
alla mánudags- og 
fimmtudagsmorgna 
í vetur klukkan 9.30.

Jóga á morgnana er góð 
leið til þess að vekJa 

líkamann og koma 
Hausnum í gang fyrir 

skólann.
Gísli G. Bachmann jógakennari 
kennir kjallarajóga í Stúdenta-

kjallaranum tvisvar í viku.
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

REEBOK WORKOUT 2.0   
Herrastærðir: 42-46.

GOTT
VERD!

14.990

KviKmynd

The neon demon
HHH�HH
Leikstjóri og handritshöfundur: 
Nicolas Winding Refn
Framleiðendur: Lene Børglum, Nico-
las Winding Refn
Aðalhlutverk: Elle Fanning, Jena 
Malone, Bella Heathcote

Danski leikstjórinn Nicolas Wind-
ing Refn er ekki sérstaklega þekktur 
fyrir að fara fínt í hlutina eða með 
hefðbundnum hætti. Hann hefur 
sýnt og staðfest með myndum eins 
og Valhalla Rising, Drive og Only 
God Forgives hvað hann fer fag-
lega að því að móta draumkennt 
andrúmsloft, hneyksla með áköfu 
ofbeldi og ekki síður kljúfa áhorf-
endur í tvo hópa. Skiljanlega. Þessa 
síðastnefndu er varla hægt að kalla 
auðmelta kvikmynd og The Neon 
Demon enn þá síður.

Sagan í grófum dráttum segir frá 
hinni 16 ára Jesse sem flytur til Los 
Angeles og dreymir um að gerast 
fyrirsæta. Jesse býr yfir miklum 
sakleysislegum sjarma og heillar 
alla upp úr skónum. Það líður þó 
ekki á löngu áður en samkeppni og 
öfundsýki annarra lætur á sér kræla 
og bráðlega kynnist Jesse því að í 
þessum átakanlega fyrirsætubransa 
snýst lífið annaðhvort um það að 
éta eða vera étinn.

Myndinni er bæði stillt upp sem 

eins konar grimmilegu ævintýri 
og óforskammaðri skilaboðasögu 
um útlitsdýrkun og spillingu sak-
leysisins. Refn notar tískugeirann 
sem áhrifaríkan stökkpall til þess 
að stúdera girnd, hégóma, fegurð 
og hrylling, innri djöfla og ytri og 
margs konar táknmyndir. Prakkar-
inn í honum skín þó vel í gegn og 
nær að örva, ögra, stöku sinnum 
dáleiða og kitla hinar allra svörtustu 
hláturtaugar áhorfenda.

The Neon Demon er ekki bein-
línis aðgengileg, en meiriháttar 
rugluð er hún, djörf og sérstök. Í 
augum margra jaðrar úrvinnslan 
við hreina og beina tilgerð. En hvort 
sem manni líkar betur eða verr er 
ljóst að Refn hefur mikið að segja 
með þessu martraðarkennda inn-
liti sínu í útlitsbransann. Framvinda 
myndarinnar er óútreiknanleg og 
sterk og innan hennar er að finna 
allnokkrar mátulega truflandi senur 
sem eru ekki líklegar til að yfirgefa 
heilabúið í bráð. Refn hefur einnig 
einstaklega næmt auga fyrir stökum 
römmum sem skera sig úr og gætu 
staðið sem sjálfstæð listaverk.

Refn nýtir sér ýkta og draum-
kennda stílíseringu og leikur sér 
með myndmál, andrúmsloft og 
hugmyndir frekar en að binda sig 
við ákveðnar handritsreglur. Kvik-
myndataka, lýsing, litanotkun og 
almenn umgjörð er sérlega grípandi 
og innsiglar öflug tónlistin frá Cliff 
Martinez þessa stemningu leik-

stjórans og gefur verkinu góðan 
púls. Leikkonurnar koma einnig 
glæsilega út í krefjandi hlutverkum 
og ekki skemmir fyrir að hafa einn 
reiðan Keanu Reeves á svæðinu.

The Neon Demon er mynd sem 
þarf fyrst og fremst að upplifa frekar 
en að botna samstundis í. Hún veitir 
engin einföld svör og bjóða ramm-
arnir upp á ýmsar klikkaðar túlkan-
ir og umræður. Hún er erfið, súr og 
vægðarlaus og á köflum næstum því 
yfirgengilega yfirdrifin, en á sama 
tíma vekur hún mann til umhugs-
unar og kemur sínum skilaboðum 
á framfæri á frumlegan og einkenn-
andi hátt. Ég verð hissa ef myndin 
verður ekki talin költ-klassík eftir 
áratug eða svo.
Tómas Valgeirsson

Fegurðin grimma 
Heimur fyrirsætanna getur verið grimm-
ur og dregið það versta fram í fólki.

Nýjasta kvikmynd Nicolas Winding Refn, Neon Demon, segir frá hinni 16 ára Jesse sem flytur til Los Angeles og dreymir um að 
gerast fyrirsæta. 

 Elle Fanning fer með aðalhlutverkið í The Neon Demon.
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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

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.25 Tommi og Jenni
07.45 The Middle (8:24)
08.10 The Restaurant Man
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Who Do You Think You Are
11.05 Sullivan & Son
11.25 Eldhúsið hans Eyþórs
11.50 My Dream Home
12.35 Nágrannar
13.00 Britain's Got Talent
14.10 Britain's Got Talent
14.30 Britain's Got Talent
15.40 Britain's Got Talent Skemmti-
þáttur fyrir alla fjölskylduna. Dóm-
arar í keppninni eru Simon Cowell, 
David Walliams (Little Britain), 
Amanda Holden og Alesha Dixon en 
kynnar eru skemmtikraftarnir Ant 
og Dec.
16.05 Falcon Crest
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu og sönnu 
Ellen DeGeneres sem fær til sín 
góða gesti og slær á létta strengi. 
Þættirnir eru með þeim vinælustu í 
sinni röð um allan heim enda hefur 
Ellen einstakt lag á gestum sínum og 
nær að skapa einstakt andrúmsloft í 
salnum sem skilar sér beint til áhorf-
enda sem sitja heima í stofu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Grand Designs: Australia
Frábærir þættir þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endurbótum á 
heimilum þar sem oftar en ekki er 
horft til nútímahönnunar, orku-
nýtni, hvernig eigi að hámarka 
nýtingu á plássi og útsýni. Hér sjáum 
við fjölskyldur og einstaklinga 
leggja allt í sölurnar til þess að eign-
ast sitt fullkomna draumaheimili.
20.10 Gulli byggir
20.35 The Night Shift
21.20 Suits
22.05 Quarry
23.05 Major Crimes Fjórða syrpan 
af þessum hörkuspennandi þáttum 
sem fjalla um lögreglukonuna 
Sharon Raydor sem er ráðin til að 
leiða sérstaka morðrannsóknadeild 
innan hinnar harðsvíruðu lögreglu í 
Los Angeles. Sharon tók við af hinni 
sérvitru Brendu Leigh Johnson en 
þættirnir eru sjálfstætt framhald af 
hinum vinsælu þáttum Closer.
23.50 Rush Hour
00.35 Murder In The First
01.20 Flesh and Bone
02.25 Flesh and Bone
03.25 Killing Season
04.55 The Art of More
05.40 The Art of More

17.45 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 Entourage
19.55 Ástríður
20.25 Heilsugengið 20.55 Who Do 
You Think You Are?
21.55 Pretty Little Liars
22.40 The Blacklist Önnur spennu-
þáttaröðin með James Spader í 
hlutverki hins magnaða Raymonds 
Reddington eða Red, sem var efstur 
á lista yfir eftirlýsta glæpamenn hjá 
bandarískum yfirvöldum. Hann gaf 
sig fram og bauðst til að aðstoða 
FBI við að hafa hendur í hári glæpa-
manna og hryðjuverkamanna með 
því skilyrði að hann fengi að vinna 
með ungum nýliða innan FBI, Eliza-
beth Keen.
23.25 The Blacklist
00.10 The Last Man on Earth
00.35 The Americans
01.20 The Mentalist
02.05 Fóstbræður
02.35 Entourage
03.05 Ástríður
03.35 Tónlist

11.45 Cheaper by the Dozen
13.25 Trust Me
14.55 Blended
16.50 Cheaper by the Dozen
18.30 Trust Me
20.00 Blended
22.00 Interstellar
00.45 Not Safe for Work
02.00 Ricki and the Flash
03.40 Interstellar Frábær mynd 
frá árinu 2014 með stórleikur-
unum Matthew McConaughey og 
Anne Hathaway í aðalhlutverkum. 
Myndin gerist í framtíðinni þegar 
við blasir skortur, hungursneyð og 
brátt útrýming mannkyns á jörðinni. 
Hópur manna er sendur út í geim 
til þess að kanna dularfullt svart-
hol sem vísindamenn hafa nýlega 
uppgötvað, en tilvera þess gæti 
mögulega bjargað mannkyninu. 
Hópurinn neyðist til að taka afdrifa-
ríkar ákvarðanir og ferðast lengra en 
nokkru sinni hefur áður verið gert, 
í von um að bjarga framtíð jarðar-
innar.

14.00 ÓL fatlaðra 2016: Sund
14.45 ÓL fatlaðra 2016: Borðtennis
17.00 Óskalög þjóðarinnar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvolpasveitin
18.24 Unnar og vinur
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Heimur mannkynsins
21.10 Næturvörðurinn
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 ÓL fatlaðra 2016: Samantekt
22.35 Frumherjar sjónvarpsins: 
Vísindaskáldskapur
23.30 Hamingjudalur
00.25 Kastljós
00.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Black-ish
08.20 Dr. Phil
09.00 My Kitchen Rules
09.45 Secret Street Crew
10.30 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil
13.30 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen
13.55 Chasing Life
14.40 Life Unexpected
15.25 The Odd Couple
15.50 Crazy Ex-Girlfriend
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with 
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Angel From Hell
20.15 Hotel Hell
21.00 Limitless
21.45 Shades of Blue
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with 
James Corden
23.50 Scandal
00.35 Sex & the City
01.00 Rosewood
01.45 Mr. Robot
02.30 Limitless
03.15 Shades of Blue
04.00 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
04.40 The Late Late Show with 
James Corden

08.00 Countdown to the Ryder Cup 
2016
08.25 Samsung Unglingaeinvígið 
2016
09.00 Golfing World 2016
09.50 The Barcleys
13.10 Golfing World 2016
14.00 BMW Championship
20.00 PGA Tour 2016 – Highlights
20.55 Paul Lawrie Match Play

07.10 NFL 2016/2017
09.30 Premier League 2016/2017
11.10 Premier League 2016/2017
12.50 Enska 1. deildin 2016/2017
14.30 Pepsí deildin 2016
16.20 Pepsímörkin 2016
17.55 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017
18.20 Spænsku mörkin 2016/2017
18.50 Premier League 2016/2017
(Sunderland - Everton)
Bein útsending frá leik Sunderland 
og Everton í ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Messan
22.15 Football League Show 
2016/17
22.45 Markaþáttur Pepsí deildar 
kvenna
23.30 NFL Hard Knocks
00.25 Premier League 2016/2017

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

 

GULLI BYGGIR
Gulli Helga aðstoðar fólk við ýmsar endurbætur á híbýlum þess 
og ekkert verkefni er of stórt þannig að það sé ekki leyst á 
frumlegan og skapandi hátt. Stórskemmtilegir þættir!

SUITS
Skemmtileg sería um Mike Ross 
sem á ekki sjö dagana sæla í 
fangelsinu, fyrirtækið stendur á 
brauðfótum og ekkert virðist 
ganga upp í lífi hans.

THE NIGHT SHIFT
Það er nóg að gera hjá 
læknunum á bráðamóttökunni 
í San Antonio að vanda. 
Spennandi læknaþættir um 
ástir og örlög.

GRAND DESIGNS: 
ÁSTRALÍA
Frábærir og flottir hönnunar-
þættir þar sem fylgst er með 
uppbyggingu og endurbótum á 
smekklegum heimilum fólks í 
Ástralíu. Hönnun og húsa-
gerðarlist á heimsmælikvarða.

LOKAÞÁTTUR

QUARRY
Max Collins á erfitt uppdráttar eftir erfiðan tíma í Víetnam-
stríðinu og upplifir sig utangátta í þjóðfélaginu. Hann lendir í 
slæmum félagsskap í undirheimunum þegar heim er komið og 
tilveran fer á hvolf. Dramatísk og stórgóð spennuþáttasería úr 
smiðju HBO.

NÝTT FRÁ HBO

07.00 Strumparnir
07.25 Gulla og grænjaxlarnir
07.37 Stóri og Litli 
07.49 Hvellur keppnisbíll
08.00 Kalli á þakinu
08.25 Mæja býfluga
08.38 Brunabílarnir
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Gulla og grænjaxlarnir
11.37 Stóri og Litli
11.49 Hvellur keppnisbíll
12.00 Kalli á þakinu
12.25 Mæja býfluga
12.38 Brunabílarnir
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Gulla og grænjaxlarnir
15.37 Stóri og Litli
15.49 Hvellur keppnisbíll
16.00 Kalli á þakinu
16.25 Mæja býfluga 
16.38 Brunabílarnir 
17.00 Könnuðurinn Dóra
 17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Kapteinn Skögultönn
20.15 Lína langsokkur á ferð og 
flugi
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Tískumánuðurinn 

Adam 
Selman

Creatures of 
the WindVFILES

byrjar af fullum krafti í   
 New York

Yeezy Season 4Creatures of Comfort

Alexander 
Wang

Alexander Wang

Tískuvikan í New York fór af stað í síðustu 
viku með pompi og prakt. Margir af flott-

ustu hönnuðum heims sýna þar línur sínar 
fyrir sumarið 2017. Eftir tískuvikuna í Stóra 
eplinu tekur London við og svo Mílanó og 
París þar á eftir. Það sem einkennir trendin 

frá New York að þessu sinni er afslapp-
aður stíll og hvað lítið er um sumarlega liti. 

Hvítur er mest áberandi og útvíð snið.

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Angelina Jolie var ein af þeim sem 
héldu erindi á ráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í London í vikunni. Í ræðu 
sinni benti Jolie á mikilvægi þess að 
fleiri konur tækju þátt í friðargæslu-
verkefnum SÞ. Hún taldi að það 
myndi hafa jákvæð áhrif á hegðun 
friðargæsluliða á átakasvæðum, en 
skýrslur sýna að börn og konur hafa 
orðið fyrir ofbeldi af hendi þeirra er 
sinna friðargæslustörfum.

„Friðargæsluliðar munu ekki 
ávinna sér traust heimamanna ef 
þeim tekst aðeins að eiga í sam-
skiptum við annað kynið, þeir þurfa 
einnig að ná til kvennanna,“ sagði 
Jolie í ræðu sinni.

Angelina 
ávarpar SÞ

Angelina Jolie vill fjölga konum í friðar-
gæslustörfum. Nordic photos/ghetty

Tónlistarmaðurinn Kanye West 
frumsýndi nýverið sína fjórðu fata-
línu, Yeezy Season 4, í New York. 
Samkvæmt tímaritinu People varð 
West ansi fúll yfir því að tengda-
móðir hans, Kris Jenner, og Kar-
dashian-systurnar tvær Khloe og 
Kourtney hefðu ekki séð sér fært að 
mæta á sýninguna. Jenner-systurnar 
Kendall og Kylie voru aftur á móti á 
meðal áhorfenda ásamt Kim, eigin-
konu Wests. „Kim og Kanye hefðu 

helst viljað fá alla 
f j ö l s k y l d u n a 
til New York,“ 
hafði tímaritið 
eftir heimildar-
manni.

T í s k u -
sýningin 

sjálf gekk 
svo öll 

á aftur-
fótunum; 
m i k l a r 
tafir urðu 
á sýning-

u n n i  o g 
biðu fyrir-

sæturnar úti 
í  hitanum 
á  m e ð a n . 

Þegar sýningin 
hófst loksins 
voru nokkrar 

fyrirsætur orðn-
ar svo máttvana 
að það leið yfir 
þær af hita og 
vökvaskorti.

Kanye fúll 
út í tengdó

Kvikmyndavefsíðan Taste of 
Cinema nefnir leikarann Sigurð 
Sigurjónsson sem einn af 15 bestu 
leikurum yfir sextugu í heiminum 
í dag. Tilnefninguna hlaut Sigurður 
fyrir hlutverk sitt í verðlaunamynd-
inni Hrútum.

Sigurður hreppir tólfta sætið á 
listanum, en á honum eru einn-
ig nöfn á borð við Jack Nicholson, 

Michael Caine og Ellen Burstyn. 
Blaðamaður skrifar að Sigurði takist 
á einstakan hátt að tjá tilfinningar 
og sannfæringu persónu sinnar í 
gegnum hreyfingarnar einar saman.

Reyndar tekur blaðamaðurinn 
þann feil að segja Hrúta gerast í 
fámennu sveitarfélagi í Svíþjóð, en 
hvað leiksigur Sigurðar varðar hefur 
hann rétt fyrir sér. – sm

Siggi Sigurjóns sagður 
einn af bestu leikurum 
heims yfir 60 ára

siggi sigurjóns þykir sýna stórleik í kvikmyndinni hrútar. 
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Q U I C K R E F R E S H ™ Á K L Æ Ð I
Rennilás gerir það afar einfalt er að taka  
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Háþróað
TEMPUR® efni

Precision™
Micro gormar

Við höfum endurskapað heilsudýnuna. Aftur.
Rennilásinn er líklega það eina sem við endurhönnuðum ekki.

NÝJA TEMPUR® Hybrid heilsudýnan
Með því að sameina háþróaða TEMPUR® efnið og 

hina vönduðu Precision™ micro gorma aðlagar 
nýja TEMPUR® Hybrid heilsudýnan sig fullkomlega að líkama þínum  

og bregst við hreyfingum þínum þannig að þú upplifir réttan  
stuðning og hámarksþægindi. 

Til enn frekari þægindaauka er dýnan klædd QuickRefresh™  
áklæði sem taka má af með rennilás og þvo.

T E M P U R ® H Y B R I D  H E I L S U DÝ N A N
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

Eiginnafnið Kristín er 
það þriðja algengasta 
á landinu, á eftir Guð-
rúnu og Önnu. Alls heitir 
3.571 kona Kristín og 
nú loksins hefur verið 

stofnaður hópur sem er ætlaður til 
þess að halda utan um þær. Það var 
hún Kristín Guðmundsdóttir sem 
hóf þetta allt saman en í dag eru í 
stofnhópnum þær Kristín Edda Frí-
mannsdóttir, Kristín Ólafsdóttir, 
Kristín Dóra Ólafsdóttir, Kristín 
Björk Smáradóttir, Kristín Hildur 
Ragnarsdóttir og Kristín Sverrisdótt-
ir. Þær ætla sér að bæta við hópinn 
hægt og rólega á næstu mánuðum.

„Þetta kom þannig til að ég var að 
vinna með Kristínu Dóru og Krist-
ínu Björk í allt sumar. Einn daginn 
var ég að tala um hvað ég þekkti 
margar skemmtilegar Kristínar. Þá 
hafði ég heyrt af hópi sem hélt utan 
um konur sem heita Ragnheiður og 
ég sagði þeim frá því. Þá var það bara 
slegið og hópurinn var stofnaður 
sama dag. Við erum sjö núna til að 
byrja með en ætlum að bæta  við 
þegar á líður,“ segir Kristín Guð-
mundsdóttir.

Það verður nóg um að vera hjá 
Kristínunum en stofnhópurinn 
vinnur að skipulagningu nokkurra 
viðburða á næstu mánuðum. „Við 
ætlum að hittast á hverjum árs-
fjórðungi og þá bjóða alltaf með 
okkur Kristínum. Svo höfðum við 
hugsað okkur að bjóða strákum sem 

heita Kristinn á einn viðburðinn. 
Svo erum við að reyna að koma á fót 
þeirri reglu að hittast alltaf á kaffi-
húsi fyrsta föstudaginn í mánuð-
inum. Næsta sumar ætlum við að 
fara í helgarferð saman og ganga á 
Kristínartinda í Skaftafelli.“

Kristín segir að það geti komið 
upp fyndnar aðstæður þegar svo 
margar Kristínar eru samankomnar 
á einum stað en það sé alltaf auð-
velt að skynja um hvaða Kristínu sé 
verið að tala. „Við vorum til dæmis á 
Kaffitári á dögunum og þá var Kristín 
kölluð upp því kaffið hennar var til-
búið. Við litum auðvitað allar við 
enda getur þetta verið ruglandi.“

Fram undan hjá Kristínunum er að 
halda lokaviðburð fyrir stofnhópinn 
í október áður en þær stækka við sig. 
Um jólin á svo að halda alvöru veislu 
þar sem allir mega bjóða einni Krist-
ínu með sér. „Þú þarft ekki endilega 
að þekkja Kristínuna sem þú býður 

með þér og þær sem mæta þurfa ekki 
endilega að verða partur af hópnum, 
þetta verður allt mjög frjálslegt.“

Úr nægu er að velja af flottum og 
frambærilegum Kristínum hér á 
landi og er vonin sú að einhverjar af 
þekktari Kristínunum sláist í hópinn 
á einhverjum tímapunkti. „Það væri 
draumur að fá Kristínu Ólafsdóttur 
kvikmyndaframleiðanda sem og 
Kristínu Ingólfsdóttur fyrrverandi 
rektor Háskóla Íslands. Það er alla-
vega nóg um að velja.“ 

     Mikið til af 
skemmtilegum 
Kristínum á Íslandi
Sjö ungar stúlkur sem allar heita Kristín hafa stofnað hóp til þess 
að halda utan um konur sem bera það eiginnafn. Þær ætla hægt 
og rólega að bæta í hópinn og halda reglulega viðburði. Næsta 
sumar stefna þær á að ganga saman á Kristínartinda í Skaftafelli.

Þær Kristín Guðmundsdóttir, Kristín Björk Smáradóttir, Kristín Dóra Ólafsdóttir, Kristín Ólafsdóttir og Kristín Edda Frímanns-
dóttir bera nafn sitt með sóma. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við VoruM til 
dæMis á Kaffitári á 

dögunuM og þá Var KristÍn 
Kölluð upp þVÍ Kaffið 
hennar Var tilbúið. Við 
lituM auðVitað allar Við 
enda getur þetta Verið 
ruglandi.

3.571 
Kona ber eiginnafnið 
KristÍn á Íslandi.

Gunnhildur  
Jónsdóttir
gunnhildur@frettabladid.is

Nafnahópar sem þessi eru ekki 
nýir af nálinni hér á landi. Til eru 
 Facebook-hópar fyrir fólk sem 
heitir Ragnheiður og Stefán.

stefán
Í Facebook-hópnum sem heldur 
utan um menn sem heita Stefán 
eru 258 meðlimir. Þeir sem bera 
eiginnafnið Stefán hér á landi eru 
þó 2.205 talsins.

ragnheiður
Til er Facebook-hópur fyrir konur 
sem heita Ragnheiður á 
Íslandi. Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, er ein 
af stjórnendum þessa 
hóps. 

41 Ragnheiður 
er í hópnum en 
alls eru 1.302 sem 
bera eiginnafnið á 
landinu.

aðrir nafnahópar 
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Miðasala 
er hafin 

Stórtónleikar 
í Eldborg 
17.sept.

Chris 
Norman



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar
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14   Stakar dýnur 

í Queen og King
                      stærðum!

LAGERHREINSUN!

LÝKUR NÆSTA
LAUGARDAG!

÷50%

÷20%

SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.

HÆGINDASTÓLL
með fótaskemil og hallandi baki

Fullt verð 43.500 kr.

NÚ 34.800 kr.

  Útlitsgallaðar, skila- 
       og skiptidýnur á
  50 til 60% afslætti!

VERÐDÆMI!
Queen Size (153x203 cm)

AÐEINS 62.000 kr. VERÐDÆMI!King Size (193x203 cm)AÐEINS 84.200 kr.

ÚTSALAN
RISA

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

Ég las nýlega grein sem 
fjallaði um mikilvægi þess 
að verða ekki of upptek-
inn af frama og dugnaði í 
lífinu. Að vinna frameftir 

jafnaðist sannarlega ekkert á við 
samverustundir með börnunum 
og fjölskyldustundir væru mikil-
vægari en stöðuhækkanir.

Ég var sammála öllu í þessari 
grein, lagði frá mér öll verkefni 
dagsins og fór rakleiðis snemma 
heim úr vinnunni til þess að fara 
með barnið mitt í sund. Það sem 
truflaði mig samt við greinina var 
að þar var vitnað í rannsóknir þar 
sem fólk á dánarbeðinum var spurt 
hverju það sæi helst eftir í lífinu. 
Flestir þessara deyjandi viðmæl-
enda svöruðu því að þeir hefðu átt 
að eyða minni tíma í vinnu og meiri 
tíma heimavið.

Gott og vel. En hvers konar 
manneskja tyllir sér við rúmstokk 
dauðvona manneskju og párar 
niður svörin við spurningum um 
það sem hefði mátt fara betur? Ég 
man eftir að hafa setið við sjúkra-
rúm ömmu á sínum tíma, rétt áður 
en hún kvaddi þennan heim. Ég 
þakkaði henni fyrir góðu stund-
irnar, ristuðu brauðsneiðarnar og 
alla klukkutímana sem hún nennti 
að horfa á Tomma og Jenna með 
mér. Ég hefði kannski frekar átt að 
spyrja hvað hún hefði gert öðru-
vísi, hefði getað dregið lærdóm og 
skrifað um það lærða grein.

Ég vona að þeir sem fram-
kvæmdu þessar kannanir fái 
svipaða meðferð og geti þá svarað: 
ég hefði ekki átt að eyða svona 
miklum tíma í vinnunni við að 
eyðileggja síðustu andartök 
varnarlausra deyjandi einstaklinga 
sem hefðu frekar viljað heyra pepp-
andi hinstu kveðju. En vonandi eru 
þessar rannsóknir kjaftæði, eins og 
svo margt sem ég les.

Hin hinsta 
spurning
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