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SMÁBORGARAR Í BOÐI 
Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

LÍFIÐ Sigrún Bragadóttir ætlar að 
fara 10 kílómetra í Reykjavíkur-
maraþoninu til styrktar Stígamót-
um. Sigrún kveðst eiga Stígamótum 
mikið að þakka en hún er brotaþoli 
kynferðisofbeldis og hóf fyrir um 
fjórum árum bataferli með hjálp 
samtakanna.   – gha / sjá síðu 22

Ætlar að ganga 
vegalengdina

VIÐSKIPTI  „Maður þorir ekki að segja 
að toppnum sé náð. Það er auðvitað 
enn þá eftirspurn, sérstaklega eftir 
íbúðum á eftirsóttum svæðum. En 
það hefur dregið úr spennunni. Ég 
myndi segja að það væri að komast 
á meira jafnvægi milli kaupenda og 
seljenda,“ segir Ingibjörg Þórðar-
dóttir, fasteignasali og fyrrverandi 
formaður Félags fasteignasala.

Fasteignasalar sem Fréttablaðið 
ræddi við eru sammála um að finna 
fyrir hægari hækkun fasteignaverðs 
undanfarnar vikur. Opinberar tölur 
sýna þó ekki kólnun á markaðnum. 

„Við sjáum ekkert út frá opinberum 
veltutölum um kaupsamninga sem 
gefa til kynna kólnun á markaðnum. 
En það gæti verið að það eigi eftir að 
koma fram,“ segir Una Jónsdóttir, 
hagfræðingur hjá Íbúða lánasjóði.
Ingibjörg segir að skjálfti hafi komið 

á markaðinn upp úr áramótum 
þegar rosalegum hækkunum var 
spáð á fasteignaverði. „Fólk var að 
drífa sig að kaupa og verða á undan 
verðhækkunum. Svo hefur þetta 
róast aftur og það hefur verið minna 
framboð. Þetta er mín upplifun að 
markaðurinn sé að róast og ég segi 
bara sem betur fer. Þetta var orðið 
stressástand á markaðnum og þetta 
veldur fólki sem er að reyna að kom-
ast inn á hann áhyggjum og kvíða. 
Þetta var tímabundið ástand og mér 
finnst það hafa jafnað sig," segir Ingi-
björg.  – sg / sjá síðu 4

Jafnvægi að nást á 
fasteignamarkaði
Fasteignasalar sem Fréttablaðið ræddi við eru sammála um að hægt hafi á 
hækkun fasteignaverðs undanfarnar vikur. Jafnvægi sé að komast á markaðinn.

FRÉTTIR Kuml sem talið er vera 
frá víkingaöld fannst á fram-
kvæmdasvæði stórskipahafnar 
Eyfirðinga. 2

FRÉTTIR Tollkvótar halda áfram 
að hækka með tilheyrandi 
áhrifum á vöruverð 6

Fréttablaðið í dag

PLÚS 3 SÉRBLÖÐ   
� FÓLK   � SECRET SOLSTICE � 

FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Sigurmark á síðustu stundu Íslensku strákarnir fagna gríðarlega dramatísku sigurmarki Harðar Björgvins Magnússonar á móti Króatíu á Laugardals-
velli í gærkvöldi. „Það er bara fínt að skora með öxlinni,“ sagði Hörður Björgvin, hetja íslenska liðsins, um sigurmarkið sitt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 Þetta er mín upp-
lifun að markaður-

inn sé að róast og ég segi bara 
sem betur fer.
Ingibjörg Þórðardóttir, fasteignasali

FRAKKLAND   Útlit er fyrir að hinn 
nýi stjórnmálaflokkur Emmanuels 
Macron, forseta Frakklands, hafi 
unnið stórsigur í fyrstu umferð 
frönsku þingkosninganna sem fóru 
fram í gær. Samkvæmt útgöngu-
spám fær flokkur Macrons 32 pró-
sent atkvæða og 415 af þeim 577 
sætum sem í boði eru á franska 
þinginu.  – sg / sjá síðu 8

Sögulegur sigur 
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SAMFÉLAG  Fornleifauppgröftur við 
Dysnes norðan Akureyrar hefur 
borið árangur. Á skömmum tíma 
hafa fræðingar komið niður á kuml 
sem líklegt er talið að sé frá víkinga-
öld. Vísbendingar benda til að mun 
fleiri kuml finnist á svæðinu á næstu 
dögum.

„Við höfum nú fundið mannabein 
og tönn úr hundi. Algengasta haug-
féð frá þessum tíma voru hestar en 
það er einnig vitað af því að hundar 
hafi verið grafnir með eigendum 
sínum. Það er erfitt að tímasetja 
nákvæmlega frá hvaða tíma þetta 
kuml er því gjóskulög er ekki að 
finna hér,“ segir Hildur Gestsdóttir, 
fornleifafræðingur sem vinnur að 
rannsókninni.

„Það er þannig að ef við finnum 
eitt kuml er líklegt að fleiri séu á 
staðnum. Við höfum séð það í gegn-
um tíðina,“ segir Hildur en örnefnið 
gefur tilefni til þess að fjöldi kumla 
sé á staðnum. „Örnefni eru oft þann-
ig að þau gefa vísbendingar um 
hvað hafi farið fram. Smiðjuhóll er 
til dæmis merki þess að smiðja hafi 
verið starfrækt og svo framvegis. Að 
öðru leyti eru ekki til miklar heim-
ildir,“ bætir Hildur við.

Á næstu dögum munu rann-
sóknaraðilar opna stærra svæði til 
að gera sér betur grein fyrir fjölda 
kumla. Dysnesið sjálft er ekki mjög 
stórt og því verður stór hluti þess 
kannaður frekar. Nokkur hundruð 
metrum sunnan við Dysnes er Gás-
eyri sem á víkingaöld var mikil 
verslunarhöfn.

Rannsókn fornleifafræðinganna 
er hluti af umhverfismati fyrir stór-
skipahöfn á Dysnesi með allt að 300 
metra viðlegukanti sem fyrirtæki 

og sveitarfélög í Eyjafirði áforma að 
byggja á næstu árum. Hafnarmann-
virki sem þetta er ekki til á norðan-
verðu landinu og á að þjóna olíuleit 
á Drekasvæðinu sem og námagreftri 
á austurströnd Grænlands. Einn-
ig hefur þessi framkvæmd verið 
markaðssett sem umskipunarhöfn 
fyrir siglingar yfir norðurpólinn. 
Framkvæmdin er talin munu kosta 
tæpa 20 milljarða króna.
sveinn@frettabladid.is 

Fornminjar fundust á 
framkvæmdasvæði
Fornleifarannsóknir á Dysnesi, rétt norðan við Akureyri, þar sem stórskipahöfn 
Eyfirðinga á að rísa benda til fjölda kumla á svæðinu. Fyrsta kumlið fundið með 
haugfé frá víkingaöld. Til stendur að kanna allt svæðið á næstu dögum. 

Á skömmum tíma hafa fræðingar komið niður á kuml sem liklegt er talið að 
sé frá víkingaöld. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Víkingaöld

Víkingaöld er það tímabil í sögu 
Norðurlanda sem markast við 
árið 800 og lýkur í kringum 1066. 
og markar strandhögg víkinga og 
landvinninga þeirra. 

Upphaf víkingaaldar má rekja 
til þess atburðar er norrænir 
víkingar réðust inn í klaustur við 
Lindisfarne sem er miðja vega 
milli Newcastle í Englandi og 
Edinborgar í Skotlandi. 

Endalok víkingaaldar markast 
svo við fall Haraldar harðráða 
Noregskonungs í orrustu á Stam-
ford Bridge árið 1066.

Tekinn af laganna vörðum

Íbúi Cracolandia sést hér leiddur burt af lögreglumönnum. Cracolandia er hverfi í Sao Paulo og líkt og nafnið gefur til kynna er þar að finna meira af 
krakki en gerist og gengur. Fólk sem hefst þar við er oftar en ekki fólk sem er utangarðs og hefur ánetjast efninu. Um 500 lögreglumenn réðust inn í 
hverfið í gær og handtóku íbúa. Hluti íbúa greip til þess ráðs að leggja eld að skýlum og efnum til að forða þeim frá klóm lögunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Veður

 Hægari á morgun og birtir til fyrir 
norðan en þykknar upp og stöku 
skúrir syðra síðdegis. SJÁ SÍÐU 18

20
milljarðar er áætlaður kostn-
aður framkvæmdarinnar.

BRETLAND  Jeremy Corbyn, leiðtogi 
Verkamannaflokksins, hefur til-
kynnt að flokkurinn hyggist bjóða 
öðrum stjórnmálaflokkum að fella 
ríkisstjórn Íhaldsflokksins og kjósa 
stefnuskrá Verkamannaflokksins 
í kjölfar niðurstöðu þingkosning-
anna í Bretlandi.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
um helgina vill Theresa May, leið-
togi Íhaldsflokksins og forsætis-
ráðherra Bretlands, mynda minni-
hlutaríkisstjórn með stuðningi 
Lýðræðislega sambandsflokksins 
(DUP) á Norður-Írlandi.

Til þess að koma á minnihluta-
stjórninni þarf May að halda ræðu 
sem nefnist „Drottningarræða“ og fá 
meirihluta þingsins til að kjósa með 
trauststillögu um að Íhaldsflokkur-
inn geti verið leiðtogi þingsins. Það 
ætti að nást ef allir þingmenn DUP 
styðja tillöguna. Þegar Fréttablaðið 
fór í prentun í gær hafði þó ekki 
verið gengið frá samningum flokk-
anna á milli.

Verkamannaflokkurinn náði að 
bæta við sig 30 sætum í neðri deild 
breska þingsins í kosningunum sem 
fóru fram í síðustu viku. Á sama 
tíma missti Íhaldsflokkurinn meiri-
hluta sinn á þingi.

The Guardian greinir frá því að 
Corbyn telji að önnur kosning muni 
eiga sér stað áður en árið er úti. – sg

Vill fella 
stjórn May

Jeremy Corbyn, leiðtogi Verka-
mannaflokksins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Verkamannaflokkurinn 
náði að bæta við sig 30 
sætum í nýliðnum kosning-
um.

LÖGREGLUMÁL Lítið var um yfir-
heyrslur yfir þeim sex sem grunuð 
eru um að tengjast láti Arnars Jóns-
sonar Aspar.

Sex voru handtekin eftir lík-
amsárás á Æsustöðum í Mosfells-
sveit á miðvikudag í liðinni viku. 
Yfirheyrslur stóðu fram á nótt það 
kvöld en lítið hefur verið um þær 
síðan þá.

„Við yfirheyrðum aðeins einn í 
fyrradag og engan í gær. Við vorum 
upptekin í öðrum verkum,“ segir 
Grímur Grímsson, yfirmaður rann-
sóknardeildar lögreglunnar. Ekki 
fæst uppgefið hver var yfirheyrður.

Grímur segir enn fremur að ekki 
liggi fyrir hvert dánarmein Arnars 
var en niðurstöður krufningar 
liggja ekki fyrir. Það verður líklega 
á næstu dögum. - jóe

Einn grunuðu 
yfirheyrður í 
morðmálinu 
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Suzuki    I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

SUMAR 
SPRENGJA SUZUKI! 

TRAUST UMBOÐ Í 28 ÁR

SUZUKI NOTAÐIR BÍLAR

SPRENGJA SUZUKI! 
ÞÚ FÆRÐ 500 ÞÚSUND 
FYRIR GAMLA BÍLINN. 
ÁSTAND OG TEGUND SKIPTIR EKKI MÁLI 
OG ÞÚ EKUR INN Í SUMARIÐ Á GLÆSILEGUM, NOTUÐUM GRAND VITARA

Eigum fjölbreytt úrval af notuðum Grand Vitara, bjóðum 
hagstæð lánakjör. Tilboðið gildir til 30. Júní 2017

Grand Vitara er frábær fjölskyldubíll og fullbúinn jeppi 
með háu og lágu drifi þannig að þér eru allir vegir færir.

EKKI MISSA AF 
ÞESSU FRÁBÆRA 

TILBOÐI!
GILDIR TIL 

30. JÚNÍ 2017



Makita rafhlöðugarðverkfærin eru ýmist fyrir eina eða tvær  
18 v rafhlöður – sömu rafhlöður og eru í öðrum Makita 18 v 

rafhlöðuverk færum – og þeim fylgir hraðhleðslutæki.  
Makita rafhlöðuverkfærin er þekkt fyrir gæði og endingu.   

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum
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VIÐSKIPTI  Fasteignasalar sem Frétta-
blaðið ræddi við eru sammála um 
að finna fyrir hægari hækkun fast-
eignaverðs  undanfarnar  vikur. 
Opinberar tölur sína þó ekki kólnun 
á markaðnum.

„Við sjáum ekkert út frá opin-
berum veltutölum um kaupsamn-
inga sem gefa til kynna kólnun á 
markaðnum. En það gæti verið að 
það eigi eftir að koma fram. Það hafa 
verið það miklar verðhækkanir að 
undanförnu að það er eðlilegt að 
þær haldi ekki áfram með sama 
hraða,“ segir Una Jónsdóttir, hag-
fræðingur hjá Íbúðalánasjóði.

„En yfirlýsingar um að verðtoppi 
sé náð, hvort sem þær eru réttar 
eða ekki, hafa áhrif á væntingar á 
markaði. Það getur leitt til þess að 
framboð eykst ef  fólk sem hefur 
setið á íbúðum sínum sér hag sinn í 
því að bjóða þær íbúðir fram núna. 
Á sama tíma gæti eftirspurnin hægt 
á sér því margir voru að drífa sig að 
kaupa áður en toppnum yrði náð. 
En þetta er eitthvað sem við eigum 
eftir að sjá hvort gerist,“ segir Una.

Ingibjörg Þórðardóttir, fasteigna-
sali og fyrrverandi formaður Félags 
fasteignasala, segir að skjálfti hafi 
komið á markaðinn upp úr áramót-
um þegar rosalegum hækkunum var 
spáð á fasteignaverði. 

„Fólk var að drífa sig að kaupa og 
verða á undan verðhækkunum. Svo 
hefur þetta róast aftur og það hefur 
verið minna framboð.“ Hún telur að 
einhverjir hafi beðið með að setja 
eignir á markað vegna hækkanna.

Hún bendir þó á að nú  hægist 
um á markaði fram yfir verslunar-
mannahelgi. Fólk sé í fríi og að 
hugsa um annað en fasteignakaup.

„Þetta er mín upplifun að mark-
aðurinn sé að róast og ég segi bara 

sem betur fer. Þetta var orðið stress-
ástand á markaðnum. Þetta var 
tímabundið ástand og mér finnst 
það hafa jafnað sig," segir Ingibjörg. 
saeunn@frettabladid.is 

Jafnvægi að nást á markaði
Vísbendingar eru um að nú hægi á hækkunum á fasteignamarkaðinum hér á landi. Fyrrverandi formaður 
Félags fasteignasala telur að sveitarfélögin muni koma með húsnæðismálaútspil í aðdraganda kosninga.  

Ingibjörg Þórð-
ardóttir bendir 
á að margar 
nýbyggingar 
séu í vændum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kosningar hafi áhrif á markaðinn

Ingibjörg bendir á að það eru margar nýbyggingar í 
undirbúningi sem hafi áhrif á fasteignaverð, einnig hafi 
húsnæðisstefna sveitarfélaganna það líka.

„Í ljósi þess að það styttist í kosningar verða þau 
að vera með eitthvað útspil og koma með lóðir og 
stefnur í þessum húsnæðismálum. Það verður að 
byggja í úthverfum eins og alls staðar er gert því þar eru 
ódýrari lóðir. Þetta er lögmál hvar sem þú ert staddur í heiminum."

„Það að byggja áfram í Úlfarsárdalnum til dæmis er mjög gott og gefur 
kannski þeim sem vilja reyna að komast inn á markaðinn tækifæri. Þegar 
framboðið eykst þá næst meira jafnvægi milli kaupenda og seljanda. 
Reykjavík, stærsta sveitarfélagið, hefur verið eftirbátur hinna sveitar-
félaganna, en nú eru þeir loksins að hysja upp um sig buxurnar."

REYKJAVÍKURBORG   Hækkun leigu-
verðs Félagsbústaða tekur gildi þann 
1. ágúst næstkomandi. Hækkunin á 
leigu hjá Félagsbústöðum er fimm 
prósent en sértækur húsnæðis-
stuðningur hjá Reykjavík hækkar á 
sama tíma, mismunandi mikið eftir 
einstaklingum, þannig að til samans 
leiða þessar breytingar til þess að 
greiðslubyrði leigutaka hjá Félags-
bústöðum helst að jafnaði óbreytt.

Félagsbústaðir voru reknir með 
miklum hagnaði á síðasta ári, en 
hann má að langstærstum hluta 
rekja til hækkunar á fasteignaverði. 
Ekki stendur til að innleysa þennan 
hagnað með sölu eigna eða aukinni 
skuldsetningu. Stefna Félagsbústaða 
er að fjölga íbúðum og mæta þannig 
þeirri miklu eftirspurn sem er eftir 
húsnæði hjá félaginu.  – sg

Leiga íbúða 
hækkar um 
fimm prósent

HEILBRIGÐISMÁL   „Mér finnst ekki 
spurning að eigi að prófa sykur-
skattinn aftur á Íslandi. Það er líka 
mjög mikilvægt að það sé gert í ljósi 
þeirra staðreynda sem blasa við 
um tengda sjúkdóma og annað,“ 
segir Guðrúnar Magnúsdóttur 
hjúkrunarfræðings. Hún skrifaði 
meistararitgerð í lýðheilsufræðum 
við læknadeild Háskóla Íslands sem 
ber titilinn Skattlagning og niður-
greiðsla matvæla – Áhrif á neyslu-
hegðun.

Um er að ræða kerfisbundið yfir-
lit (e. systematic review) á öðrum 

rannsóknum sem hafa verið gerðar 
um skattlagningu og niðurgreiðslu 
matvæla. Yfirlitið bendir til þess að 
breytingar á matvælaverði hafi álíka 
áhrif á hlutfallslega neyslu þeirra 
matvæla hvort sem skattlagningu 
og/eða niðurgreiðslu er beitt. Hins 
vegar þurfa verðbreytingar að 
nema að lágmarki fimmtán til tutt-
ugu prósentum svo það skili sér í 
breyttri neysluhegðun.

Þá benda niðurstöður einnig til 
þess að því meiri sem verðbreyt-
ingin er því líklegra er að það hafi 
áhrif á neysluhegðun. Niðurgreiðsla 

hollra matvæla hefur jákvæð áhrif á 
kauphegðun.

Guðrún segir ástæðu þess að hún 
hafi rannsakað þetta viðfangsefni 
vera að hún hafi mikinn áhuga á 
lýðheilsu og hvernig þetta tengist 
ójöfnuði í samfélaginu. 

„Þeir sem eru tekjumeiri kaupa 
hollari mat en þeir sem hafa minna 
milli handanna. Þetta tengist 
kannski frekar ójöfnuði en ein-
hverju öðru.“

Að mati Guðrúnar er þörf á frek-
ari rannsóknum á Íslandi og ann-
ars staðar á þessu. „Helst einhverjar 
íhlutandi slembirannsóknir til að 
fá marktækari niðurstöður og sjá 
hvort þetta hafi áhrif almennilega, 
en það bendir allt til þess,“ segir 
Guðrún.

Hún telur að þörf sé á að láta 
reyna á sykurskatt aftur hér á landi. 

„Í fyrsta lagi var sykurskatturinn 
bara í ár og framleiðendur og birgjar 
voru búnir að kaupa mjög mikinn 
sykur fyrirfram, þannig að þetta 
bitnaði eiginlega ekki á framleið-
endum og þetta hafði ekki áhrif á 
neytendur því þeir skattlögðu of 
lágt. En þetta skilaði næstum millj-
arði til ríkisins.“

Guðrún telur að til framtíðar 
mætti skattleggja sykruð matvæli, 
sem og önnur óholl matvæli, og 
nýta fjármagnið til að niðurgreiða 
holl matvæli, til dæmis grænmeti og 
ávexti, og fræða neytendur. – sg

Mikilvægt að láta reyna aftur á sykurskattinn hér á landi

Guðrún Magnús-
dóttir hjúkrunar-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Evrópski seðlabank-
inn spáir auknum hagvexti á evru-
svæðinu á nætu misserum, en hefur 
þó ákveðið að halda stýrivöxtum 
óbreyttum.

BBC greinir frá því að bankastjóri 
bankans, Ítalinn Mario Draghi, hafi 
gefið í skyn að ekki væri ástæða til 
að lækka stýrivexti meira í náinni 
framtíð.

Seðlabankinn spáir 1,9 prósenta 
hagvexti á evrusvæðinu árið 2017, 
en í mars var því spáð að vöxturinn 
myndi nema 1,8 prósentum.

Evrópski seðlabankinn hækkaði 
einnig hagvaxtarspá sína fyrir næsta 
ár úr 1,7 prósentum í 1,8 prósent 
og spáir 1,7 prósenta hagvexti árið 
2019. – sg

Spá meiri 
hagvexti á 
evrusvæðinu

Það hafa verið það 
miklar verðhækk-

anir að undanförnu að það 
er eðlilegt að þær 
haldi ekki 
áfram með 
sama hraða
Una Jónsdóttir, 
hagfræðingur hjá ÍLS
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Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti er sérhæft viðskiptanám sem er sérsniðið að þörfum þeirra sem vilja auka 

við menntun, þekkingu, og hæfni á sviði markaðsfræða. Kennarar eru sérfræðingar á því sviði og með mikla reynslu úr sínum 
störfum.  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi sem gefur kost á að stunda námið með vinnu á eigin hraða.

Umsóknarfrestur er til 15. júní

Allt grunnnám er kennt bæði í fjar- og staðnámi.
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Viðskiptadeild

BS í viðskiptafræði 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Félagsvísindadeild

BA í heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði
BA í miðlun og almannatengslum

Lagadeild

BS í viðskiptalögfræði 
BS í viðskiptalögfræði með vinnu

Nám í viðskiptafræði, með áherslu á markaðs-
samskipti, nýtist mér gríðarlega vel í mínum 
daglegu störfum og fjarnám er frábær leið 
til að geta stundað bæði vinnu og nám. 
Fjarnámið gerir slíkt gerlegt og hvet ég alla til 
að kynna sér þann möguleika.

- Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, 
dagskrárgerðarkona



UP!ÍLOFT
Við látum framtíðina rætast.
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Nýr up! frá aðeins 

1.790.000 kr.

www.nordanfiskur.is | 430-1700 | pantanir@nordanfiskur.is

Yfir 300 vörutegundir 
fyrir veitingastaði, 

mötuneyti og fyrir þig !

Þú getur treyst á TUDOR

NEYTENDUR Útboðsgjald, sem inn-
flutningsfyrirtæki þurfa að greiða 
fyrir tollfrjálsan innflutning á 
búvörum frá löndum ESB, hækk-
aði í flestum tilfellum milli útboða. 
Kvótinn er nú í fyrsta sinn boðinn 
út tvisvar á ári í stað einu sinni.

Tilboð fyrir fyrri hluta ársins 
voru opnuð í janúar og kom þá í 
ljós að verð hækkaði um allt að 
87 prósent. Við það tilefni sagði 
Ólafur Stephensen, framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda (FA), 
að félagið hefði varað við því að 
gjaldið myndi hækka. Þá spáði 
hann því að það myndi hækka 
áfram samhliða aukinni eftirspurn 
sem fylgir fjölgun ferðamanna.

Útboðsgjald vegna nautakjöts 
hækkar um tæplega tólf prósent 
milli árshelminga og hefur hækkað 
um 25 prósent frá síðasta ári. Svína-
kjötskvótinn hækkar um fjórðung 

og hefur hækkað um helming frá 
síðasta ári. Kvótinn vegna aðfluttra 
osta lækkar hins vegar um rúm 16 
prósent en í fyrra útboði ársins 
hafði hann hækkað um 87 pró-
sent. Áætla má að hækkunin skili 
ríkinu um sjötíu milljónum auka-
lega í kassann.

„Það var í raun augljóst frá upp-
hafi að í kerfinu felst mikið óhag-
ræði og enn þá meira kapp að 
byggja upp kvótann á réttum tíma,“ 
segir Ólafur nú. Haldi þessi þróun 
áfram mun gjaldið éta upp það 

hagræði sem felst í kvótunum.
Ár hvert eru tvenns konar kvótar 

boðnir út. Annars vegar áðurnefnd-
ur ESB-kvóti og hins vegar svokall-
aður WTO-kvóti. Sá fyrrnefndi er 
boðinn út tvisvar á ári en hætt var 
við slíkt í tilfelli hins síðari. Þess í 
stað er hann boðinn út einu sinni.

„Hærra útboðsgjald veltur áfram 
út í verðlagið. Það er vonandi að 
stjórnvöld taki mark á þessari 
niðurstöðu og breyti fyrirkomu-
laginu aftur til baka líkt og með 
WTO-kvótann,“ segir Ólafur.

Í upphafi árs í fyrra komst Hæsti-
réttur að því að útboðsgjaldið væri 
andstætt stjórnarskrá. Fyrirkomu-
laginu var breytt eftir dóminn en 
FA telur að kerfið sé enn ólögmætt .

„Líkt og í fyrra málinu snýst 
þetta um að ráðherra hafi val um 
það hvort hann leggur skatt á eður 
ei. Við mætum meiri skilningi hjá 
þessari ríkisstjórn og núverandi 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra en það breytir því þó ekki að 
fyrirkomulagið er enn hið sama. 
Það er þreytt að fyrirtæki þurfi að 
fara dómstólaleiðina til að ná fram 
umbótum í þessum málum,“ segir 
Ólafur. johannoli@frettabladid.is

Hækkandi tollkvótar 
hafa áhrif á vöruverð

Við mætum meiri 
skilningi hjá þessari 

ríkisstjórn og nú verandi 
sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra en það breytir 
því þó ekki að fyrirkomu-
lagið er enn hið 
sama.
Ólafur Stephen-
sen, framkvæmd-
arstjóri Félags 
atvinnurekenda

Koddaslagurinn endurvakinn

Það þótti löngum tilheyra að fara í koddaslag á sjómannadeginum en sú hefð lagðist af í Reykjavík fyrir fimm-
tán árum. Í gær var hún endurvakin og börðu sex þjóðþekkt heljarmenni á hvert öðru.    FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tveggja útboða kerfi 
á ESB-tollkvóta hefur 
hækkað útboðsgjald. 
Formaður FA segir  
hækkunina fyrirséða.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NÝR RENAULT MEGANE ZEN 
1,5 DÍSIL, ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Renault Megane hefur aldrei verið glæsilegri en í þessari nýju útgáfu sem hönnuð er 
af verðlaunahönnuðinum Laurens van den Acher. Nýr Renault Megane er ekki 
einungis glæsilegur útlits heldur er hann hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði sem 
setur ný viðmið í þessum stærðarflokki bíla. Sjón er sögu ríkari.

VERÐ: 2.890.000 KR.
ESP stöðugleikastýring, ASR spólvörn, 6 öryggispúðar (5 stjörnur í EuroNCAP), LED dagljós, 
leðurklæ� stýri með aðgerðahnöppum, Bluetooth símabúnaður með raddstýringu, 2ja svæða 
tölvustýrð lo�kæling, upphituð framsæti, fjarlægðarvarar að a�an og framan, 16" álfelgur, 
regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist), akreinavari 
(Lane departure warning), vegaskiltisnemi (Roadsign recognition).

NÝR MEGANE
Hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði.

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“



Í Rekstrarlandi fæst úrval af ræstivörum fyrir öll heimilisþrif; pappírsvörur og plastpokar, Nilfisk ryksugur, 
margar gerðir af gasgrillum og ýmsar gas- og grillvörur. Rekstrarland er einnig með mikið af heilbrigðisvörum, 
náttúruvænar bleiur og ýmsar vörur tilheyrandi umönnun barna.

REKSTRARVÖRUR FYRIR HEIMILIÐ

Rekstrarland  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Opið alla virka daga kl. 9–18

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 172462

sólgleraugum
Úrval af

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
S:587 2123

FJÖRÐUR
S: 555 4789

EFNAHAGSMÁL Vöxtur einkaneyslu 
reyndist sjö prósent á fyrsta árs-
fjórðungi. Frá fjórða ársfjórðungi 
2015 hefur vöxturinn legið á bilinu 
5,7 prósent til 7,7 prósent og meðal-
talið verið 6,7 prósent. Vöxturinn á 
fyrsta fjórðungi nú er því ívið yfir því 
meðaltali. Þetta kemur fram í nýrri 
Hagsjá Landsbankans.

Í henni segir að vöxtur einka-
neyslu komi ekki á óvart. Hann sé í 
samræmi við nýja hagspá bankans, 
en þar er gert ráð fyrir að einkaneysla 

aukist um 7,2 prósent yfir árið í heild.
Hagvöxtur mældist fimm prósent 

á fyrsta ársfjórðungi borið saman 
við sama fjórðung árið áður. Þetta er 
nokkuð minni vöxtur á tólf mánaða 
grundvelli en verið hefur síðustu tvo 
fjórðunga.

Þannig var hagvöxtur 11,3 pró-
sent  á fjórða fjórðungi síðasta árs 
og 9,6 prósent á þriðja ársfjórðungi. 
Þetta er þó meiri vöxtur en var á 
fyrsta og öðrum fjórðungi síðasta 
árs en þá lá vöxturinn á bilinu 3,5 til 
fjögur prósent. Þetta er minni vöxtur 
en Landsbankinn gerir ráð fyrir að 
verði fyrir árið í heild. Í nýuppfærðri 
spá hagfræðideildar fyrir tímabilið 
2017 til 2019 er gert ráð fyrir að hag-
vöxtur verði 6,7 prósent á þessu ári. 
– sg

Einkaneyslan heldur áfram að aukast
Gert er ráð fyrir að einka-

neysla muni aukast um 
rúmlega 7% á þessu ári.

FRAKKLAND  Útlit er fyrir að hinn nýi 
stjórnmálaflokkur Emmanuels Mac-
ron, forseta Frakklands, hafi unnið 
stórsigur í fyrstu umferð frönsku 
þingkosninganna sem fóru fram í 
gær.

Flokkurinn, La Republique en 
Marche, var stofnaður í fyrra í kring-
um framboð Macrons til forseta. 
Þegar Fréttablaðið fór í prentun lágu 
niðurstöður kosninganna ekki fyrir. 
Samkvæmt  útgönguspám Ipsos-
Sopra Steria fær flokkur Macrons 32 
prósent atkvæða. Flokkurinn hafði 
áður engan mann á þingi en 577 sæti 
eru á franska þinginu. Nú er útlit 
fyrir að flokkurinn muni fá yfir 415 
sæti samkvæmt frétt Le Monde.

Íhaldsflokknum  er spáð  21,2 
prósent atkvæða og Frönsku þjóð-
fylkingunni, flokki Marine Le Pen, 
er spáð 13,9 prósent atkvæða. Útlit 
er fyrir að Sósíalistar, flokkur fyrr-

verandi forseta Frakklands, Francois 
Hollande, tapi verulegu fylgi. Flokk-
urinn var með 277 þingsæti en virð-
ist fá mun færri núna en honum er 
spáð 13,3 prósent fylgi.

Áætlað er að kosningaþátttaka 
hafi verið um 49 prósent og þykir 
hún heldur dræm.

Kosningasigur Macrons í forseta-
kosningunum var að mörgu leyti 
sögulegur, hann er 39 ára og yngsti 
forseti landsins, og ekki fulltrúi stóru 
flokkanna tveggja heldur kemur úr 
nýrri átt.

Kosningakerfi Frakklands er ein-
stakt og er milli þess að vera þing-
ræðiskerfi og forsetaræðiskerfi. 
Aðeins þrisvar áður hefur forseti 
verið kosinn í fimmta lýðveldinu 
sem ekki hefur meirihluta á þingi. 
Önnur umferð þingkosninganna fer 
fram á sunnudaginn eftir viku.
saeunn@frettabladid.is 

Söguleg úrslit í 
Frakklandi
Fyrri umferð frönsku þingkosninganna fór 
fram í gær. Líklegt er að flokkur Macrons forseta 
Frakklands verði stærsti flokkurinn þar í landi. 

Emmanuel Macron ásamt Brigitte konu sinni. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Japansk-íslenska við-
skiptaráðið hefur verið form-
lega stofnað. Á stofnfundinum 
var Úlfar Steindórsson, forstjóri 
Toyota og stjórnarformaður Ice-
landair Group, kjörinn formaður 
ráðsins.

Stofnfélagar eru um 30 fyrir-
tæki sem eiga í fjölbreyttum við-

skiptum milli landanna. Sendi-
herra Japans á Íslandi, Yasuhiko 
Kitagawa, flutti opnunar ávarp og 
fór meðal annars yfir þann mikla 
áhuga sem ríkir á auknum sam-
skiptum á milli landanna. 

Hann fagnaði því að ráðið væri 
stofnað 61 ári frá stofnun  stjórn-
málasambands milli landanna. – sg

Japansk-íslenska stofnað
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Njóttu þess af öryggi í Volvo V40 Cross Country.
Frábær sæti, auðvelt aðgengi og mikil veghæð gerir

aksturinn auðveldan allan ársins hring. Silkimjúk sjálfskipting
og sparneytin vél minnka eyðslu og draga úr mengun. 

Mátaðu þig við fágað útlitið og hlýja innréttinguna 
sem umvefur þig af öryggi. Volvo öryggi. 

 BORGARÖRYGGI (CITY SAFETY)

BLUETOOTH GSM SÍMKERFI

START/STOP KERFI

SJÖ LOFTPÚÐAR

HIGH PERFORMANCE HLJÓMTÆKI OG 8 HÁTALARAR

VERÐ FRÁ 4.090.000 KR

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

LÍFIÐ ER FERÐALAG

Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Volvo V40 CC 5x38 20170602_END.indd   1 02/06/2017   11:36



RAUÐIR DAGAR 
SÓLARTILBOÐ Á VÖLDUM BROTTFÖRUM  

Á UU.IS/RAUDIR
ALBIR
23. JÚNÍ – 1. JÚLÍ ALBIR PLAYA HHHH

VERÐ FRÁ 76.700 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með 
morgunverði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 93.700 kr. 

MALLORCA
19.–29. JÚNÍ CALA D’OR PARK HH

VERÐ FRÁ 73.700 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 104.700 kr.

KANARÍ
14.–21. JÚNÍ MONTEMAR HHH

VERÐ FRÁ 57.800 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2 
svefnherbergjum. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 63.700 kr. 

ALMERIA
16.–23. JÚNÍ ZORAIDA GARDEN HHHH

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með ALLT 
INNIFALIÐ. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 107.900 kr. 

ALMERIA
23.–30. JÚNÍ ROC GOLF TRINIDAD HHHH

VERÐ FRÁ 94.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með ALLT 
INNIFALIÐ. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 122.700 kr. 

KANARÍ
21–28. JÚNÍ TENEGUIA HH

VERÐ FRÁ 52.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 61.900 kr. 

BENIDORM
16.–24. JÚNÍ GRAN HOTEL BALI HHHH

VERÐ FRÁ 67.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með hálfu fæði. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 83.700 kr. 

TAKMARKAÐUR SÆTAFJÖLDI!

VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

MALLORCA
29. JÚNÍ – 10. JÚLÍ VISTA CLUB HHH

VERÐ FRÁ 79.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 114.900 kr. 

11 DAGAR

KRAKKAKLÚBBUR Á KANARÍ
STARFRÆKTUR Á TÍMABILINU 14. JÚNÍ – 9. ÁGÚST  
CORONA BLANCA HH

VERÐ FRÁ 61.900 KR.
Skemmtilegur krakka- og íþróttaklúbbur verður í sumar á 
Gran Canaria. Þessi klúbbur er í boði fyrir allar fjölskyldur 
sem gista á Corona Blanca og verður hinn hressi og 
hæfileikaríki íþróttafræðingur Guðni Páll Kárason með 
krökkunum meðan á dvöl stendur. Bókaðu hjá okkur á 
tímabilinu 14. júní til 9. ágúst á hótel Corona Blanca og 
slakaðu á í fríinu meðan börnin skemmta sér með Guðna. 
Krakka- og íþróttaklúbburinn er innifalinn í verði.

NÁNAR Á UU.IS/KRAKKAKLUBBUR

GUÐNI PÁLL KÁRASON
ÍÞRÓTTAFRÆÐINGUR

10 DAGAR

ALLT INNIFALIÐ

ALLT INNIFALIÐ

STÖKKTU 
Í SÓLINA!
SÍÐUSTU SÆTIN TIL 
SPÁNAR Í JÚNÍ

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



RAUÐIR DAGAR 
SÓLARTILBOÐ Á VÖLDUM BROTTFÖRUM  

Á UU.IS/RAUDIR
ALBIR
23. JÚNÍ – 1. JÚLÍ ALBIR PLAYA HHHH

VERÐ FRÁ 76.700 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með 
morgunverði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 93.700 kr. 

MALLORCA
19.–29. JÚNÍ CALA D’OR PARK HH

VERÐ FRÁ 73.700 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 104.700 kr.

KANARÍ
14.–21. JÚNÍ MONTEMAR HHH

VERÐ FRÁ 57.800 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2 
svefnherbergjum. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 63.700 kr. 

ALMERIA
16.–23. JÚNÍ ZORAIDA GARDEN HHHH

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með ALLT 
INNIFALIÐ. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 107.900 kr. 

ALMERIA
23.–30. JÚNÍ ROC GOLF TRINIDAD HHHH

VERÐ FRÁ 94.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með ALLT 
INNIFALIÐ. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 122.700 kr. 

KANARÍ
21–28. JÚNÍ TENEGUIA HH

VERÐ FRÁ 52.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 61.900 kr. 

BENIDORM
16.–24. JÚNÍ GRAN HOTEL BALI HHHH

VERÐ FRÁ 67.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með hálfu fæði. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 83.700 kr. 

TAKMARKAÐUR SÆTAFJÖLDI!

VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

MALLORCA
29. JÚNÍ – 10. JÚLÍ VISTA CLUB HHH

VERÐ FRÁ 79.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna frá 114.900 kr. 

11 DAGAR

KRAKKAKLÚBBUR Á KANARÍ
STARFRÆKTUR Á TÍMABILINU 14. JÚNÍ – 9. ÁGÚST  
CORONA BLANCA HH

VERÐ FRÁ 61.900 KR.
Skemmtilegur krakka- og íþróttaklúbbur verður í sumar á 
Gran Canaria. Þessi klúbbur er í boði fyrir allar fjölskyldur 
sem gista á Corona Blanca og verður hinn hressi og 
hæfileikaríki íþróttafræðingur Guðni Páll Kárason með 
krökkunum meðan á dvöl stendur. Bókaðu hjá okkur á 
tímabilinu 14. júní til 9. ágúst á hótel Corona Blanca og 
slakaðu á í fríinu meðan börnin skemmta sér með Guðna. 
Krakka- og íþróttaklúbburinn er innifalinn í verði.

NÁNAR Á UU.IS/KRAKKAKLUBBUR

GUÐNI PÁLL KÁRASON
ÍÞRÓTTAFRÆÐINGUR

10 DAGAR

ALLT INNIFALIÐ

ALLT INNIFALIÐ

STÖKKTU 
Í SÓLINA!
SÍÐUSTU SÆTIN TIL 
SPÁNAR Í JÚNÍ

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

- 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.

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

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

Minna fúsk, meiri Björt framtíð! var slagorð 
Bjartrar framtíðar í síðustu kosningabaráttu. 
Þetta snjalla slagorð rifjaðist upp fyrir mér 

þegar þingmenn greiddu atkvæði um dómara í Lands-
rétti. Núverandi kerfi stöðuveitinga í dómskerfinu var 
komið á til að binda hendur ráðherra, tryggja sjálfstæði 
dómsvaldsins og auka traust. Af hverju stóðu þingmenn 
ekki vörð um þetta kerfi? Í nágrannalöndum okkar 
eru ekki eilífar deilur um skipan dómara og ekki sama 
vandamál með skort á trausti. Gildir það jafnt um þjóð-
þing og dómskerfi. Framganga dómsmálaráðherra og 
meirihluta Alþingis í málefnum Landsréttar mun því 
miður minnka traust og skapa tortryggni. Hér þurfti 
ráðherra einfaldlega að vanda sig meira og skapa sátt 
um málið.

Ekki veit ég hvort þingmenn Bjartrar framtíðar felldu 
tár líkt og á Kópavogsfundi forðum, þegar þeir sögðu já 
við tillögu dómsmálaráðherra um skipan Landsréttar. 
Í það minnsta ættu þeir að fella tár nú, enda framtíðin 
ekki björt sem stendur. Atkvæðagreiðslur geta skil-
greint flokka, líkt og kom í ljós með eftirminnilegum 
hætti í atkvæðagreiðslu um búvörusamninga fyrir 
síðustu kosningar. Nú hefur Björt framtíð skilgreint sig 
að nýju: meira fúsk, minni Björt framtíð! Björt framtíð 
var stofnuð af Guðmundi Steingrímssyni til að breyta 
stjórnmálunum. Hvað hefur orðið af því markmiði? 
Björt framtíð er einnig með sínum hætti arftaki Besta 
flokksins í íslenskum stjórnmálum. Í ljósi atkvæða-
greiðslunnar um Landsrétt er það, eins og Jón Gnarr 
myndi kannski segja, súrrealískt.

Framganga Viðreisnar í málinu kemur kannski 
ekki á óvart, þó vissulega sé hún vonbrigði. Ráðherrar 
flokksins eru allt góðir og gegnir Sjálfstæðismenn. 
Atkvæðagreiðslan gæti orðið Viðreisn skeinuhætt. 
Margir flokksmenn og kjósendur höfðu vonast eftir 
frjálslyndum miðjuflokki að evrópskri fyrirmynd, en 
sitja uppi með Sjálfstæðisflokkinn þversum, og jafnvel 
ekki svo þversum þegar upp er staðið. Atkvæðagreiðsl-
an um skipan Landsréttar mun fylgja Viðreisn eins og 
skugginn, jafnvel sem draugur sem ásækir flokkinn 
reglubundið.

Minna fúsk?

Birgir 
Hermannsson
stjórnálafræð-
ingur

Nú hefur 
Björt framtíð 
skilgreint sig 
að nýju: 
meira fúsk, 
minni Björt 
framtíð!

Markmið hryðjuverka hefur alltaf 
verið að valda ótta og sundrungu í 
samfélaginu. Að leitast við að koma í 
veg fyrir að fólk geti um frjálst höfuð 
strokið, komið saman til skemmtana 
og fundahalda eða gert hvað annað 

sem hugur þess stendur til í opnu og frjálsu samfélagi. 
Hryðjuverkamenn eru meðvitaðir um að verk þeirra eru 
aðför gegn frelsi og lífsháttum.

Blessunarlega höfum við Íslendingar ekki þurft 
að búa við ógnina af hryðjuverkum og skelfilegar 
afleiðingar þeirra. Það breytti því þó ekki að hjá Ríkis-
lögreglustjóra var tekin ákvörðun um að hafa lög-
gæslumenn búna skotvopnum við gæslu borgaranna á 
svokölluðu Litahlaupi, í miðborg Reykjavíkur, síðast-
liðinn laugardag. Ákvörðunin var tekin í framhaldi af 
hryðjuverkaárásinni í Manchester fyrir skömmu. Þetta 
er stór ákvörðun enda höfum við löngum litið á það 
sem mikilvægan þátt í lífsgæðum okkar að lögreglan er 
ekki vopnuð skotvopnum. Í því eru fólgin skilaboð þess 
efnis að lögreglan er í liði með borgurunum, samverka-
maður þeirra og verndari, en ekki vald sem fólki stendur 
ógn af frá degi til dags.

Það er mikilvægt hlutverk lögreglunnar að vernda 
borgarana. En eins og Andrés Ingi Jónsson, þingmaður 
VG og fulltrúi í allsherjar- og menntamálanefnd, bendir 
á þá gengur auðvitað ekki að svo stórkostlega breyttar 
áherslur við löggæslu á fjölmenum viðburðum séu 
teknar án almennrar umræðu. Við þurfum að skoða 
hvað það hefur í för með sér fyrir íslenskt samfélag ef 
við eigum nú að standa frammi fyrir vopnaðri löggæslu 
á fjölmennum mannamótum. Horfast í augu við þann 
möguleika að slík breyting geti gert þetta samfélag að 
líklegra skotmarki hryðjuverkmanna. Ræða hvort skot-
vopn eru leiðin að auknu öryggi borgaranna eða hvort 
aðrar leiðir séu vænlegri til lengri tíma litið.

Meginverkefnið er einfaldlega að ræða öryggi 
borgaranna á landinu í heild, en ekki bregðast einhliða 
við út frá þeim aðstæðum sem herveldi á borð við Breta 
hafa búið við áratugum saman. Þegar horft er til öryggis 
borgaranna á Íslandi er að minnsta kosti fjölmargt sem 
hrópar á endurbætur og athygli fremur en það að búa 
lögregluna skotvopnum. Í fyrsta lagi er óhjákvæmilegt 
að líta til þess að lögreglan hefur lengi verið undirfjár-
mögnuð og þar af leiðandi of fámenn. Þetta er áþreifan-
legt um helgar í miðborg Reykjavíkur þar sem fjölmargir 
þurfa að þola ofbeldi og ógnin af ofbeldi er meira en 
raunveruleg. Annað sem kemur upp í hugann eru 
sjúkraflutningar sem hafa einnig víða mátt þola niður-
skurð og þrengingar. Staðan á öryggismálum sjómanna 
og ferðamanna um Ísland er einnig augljóslega eitthvað 
sem þarf að bæta og það verður ekki gert með því að 
hengja skotvopn á lögreglumenn.

Þessi vísir að skotvopnavæðingu, sem virðist vera 
tekin einhliða ákvörðun um hjá Ríkislögreglustjóra og 
þeim sem fara með landsstjórnina um þessar mundir, 
eru ekki góð tíðindi. Vænlegra væri að sjá stoðkerfi lög-
reglu, sjúkraflutninga og landhelgisgæslu búa við það 
fjármagn, aðstæður og mannafla sem til þarf til þess að 
tryggja öryggi borgaranna hvort sem er í starfi eða leik.

Vopnavæðing

Staðan á 
öryggis-
málum 
sjómanna og 
ferðamanna 
um Ísland er 
einnig aug-
ljóslega 
eitthvað sem 
þarf að bæta 
og það verður 
ekki gert með 
því að hengja 
skotvopn á 
lögreglu-
menn.

Áfram byssur
Skotvopn lögreglunnar voru 
ekki aðeins við læri lögreglu-
manna þessa helgina heldur 
einnig milli tannanna á fólki. 
Mikill viðbúnaður var víða 
um borg í tengslum við við-
burði helgarinnar, trukkar 
voru brúkaðir sem vegatálmar 
og byssurnar voru sýnilegri 
en við höfum átt að venjast 
hér heima. Eðlilegar aðgerðir 
og í samræmi við það sem 
við könnumst við af erlendri 
grund segir dómsmálaráð-
herra. Sem er svo sem alveg 
rétt og myndi eflaust vekja 
upp öryggistilfinningu ef 
maður hefði ekki séð hve góða 
raun þetta hefur gefið þar.

Æstur í her
Þingmenn Vinstri grænna 
komu í halarófu og gagnrýndu 
öryggisráðstafanirnar um 
helgina og sögðu þær hættu-
legt sýndaröryggi. Flokks-
bróðir Sigríðar og fyrrverandi 
dómsmálaráðherra, Björn 
Bjarnason, hlóð hólkinn og 
hleypti af á Facebook-síðu 
sinni. Sjálfsagt er enginn 
annar hér á landi sem er jafn 
glaður með fyrirkomulagið 
og Björn sjálfur. Hver veit 
nema að með áframhaldandi 
ógn verði akurinn plægður og 
blautasti draumur ráðherrans 
fyrrverandi, um alíslenska 
hersveit, verði að veruleika 
fyrr en síðar. 
johannoli@frettabladid.is
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Kvosin Downtown Hotel er frábærlega vel staðsett hótel í hjarta Reykjavíkurborgar.  MYND/GAUI H PHOTOGRAPHY

Einstök  
íslensk 
upplifun

365.is      Sími 1817

333 krá dag*

*9.990.- á mánuði.

Kvosin Downtown Hotel 
er frábærlega vel staðsett í 
hjarta Reykjavíkur. Hótelið 
býður upp á 24 einstaklega 
rúmgóð og fallega hönnuð 
herbergi. Í sama húsi er 
einnig Klaustur Downtown 
Bar sem leggur megin-
áherslu á góða upplifun og 
afar gott vöruúrval. ➛2



Kvosin Downtown Hotel er 
lítið og fallegt hótel sem var 
opnað í lok árs 2014 og er 

í miðborg Reykjavíkur. Staðsetn-
ingin er frábær fyrir gesti hótelsins 
enda stutt í mörg af betri söfnum 
borgarinnar, frábærir veitingastaðir 
í næsta nágrenni og stutt í fjörugt 
næturlífið. Þótt hótelið sé staðsett í 
hjarta borgarinnar verða gestir fyrir 
engum truflunum þar sem hótelið 
stendur í skjóli Austurvallar og 
Dómkirkjunnar segir Joe Compton, 
forstjóri RAM ehf., sem rekur Kvos-
in Downtown Hotel og Klaustur 
Downtown Bar. „Gestirnir okkar 
gætu ekki beðið um betri nágranna 
því dómkirkjan og Alþingi halda 
aldrei fyrir þeim vöku.“

Kvosin Downtown Hotel er lúxus 
„boutique“ hótel í eigu og rekstri 
einkaaðila segir Joe. „Við erum ekki 
hluti af stærri hótelkeðju og getum 
því algjörlega einblínt á gesti okkar 
hér og veitt þeim hámarksþjónustu 
og upplifun.“

Á litlu hóteli skiptir máli að að 
starfsfólkið sé fjölhæft segir Joe og 
nefnir sem dæmi að hótelstjórinn 
hafi lært til kokks og einn af starfs-
mönnum móttökunnar, sem er 
kanadískur, tali fjögur tungumál. 
„Sá sem sér um viðhaldið hér hefur 
tekið upp og unnið myndbönd 
fyrir Icelandair og ýmsar íslenskar 
hljómsveitir auk þess hann hefur 
gefið út ljósmyndabók. Sjálfur er ég 
einnig vínþjónn og búinn að klára 
tvö af þremur stigum frá Court of 
Master Sommeliers. Við þurfum 
öll að leggja eitthvað af mörkum og 
gera okkar allra besta.“

Einstök herbergi
Hótelið býður upp á 24 afar rúm-
góð herbergi, þar af eru 23 þeirra 
með eldunaraðstöðu. „Ég hugsa að 
við séum með stærstu hótelher-
bergin í Reykjavík, mögulega að 
undanskyldum íbúðahótelunum. 
Stærð herbergjanna er frá 26 m² 
upp í 60 m² sem setur þau í sama 
flokk og svítur á alþjóðlegum mæli-
kvarða.“

Hönnun hótelsins er einstök og 
flest herbergjanna hafa svalir með 
útsýni yfir Alþingishúsið og dóm-
kirkjuna. „Ýmislegt í herbergjunum 
er sérsmíðað, t.d. eldhúsinnrétt-

ingar og rúm. Verandi útlendingur 
sjálfur og einn af fyrstu gestum 
hótelsins sem ferðamaður tengi ég 
vel við væntingar og kröfur ferða-
manna til hótels og upplifunar á 
Íslandi. Við reynum eftir fremsta 
megni að gefa gestum okkar ein-
staka íslenska upplifun og viljum að 
gestirnir séu partur af sögu okkar.“

Herbergin hafa hvert sitt nafn 
sem mörg eru tengd við íslenska 
náttúru, listamenn eða sögur auk 
þess sem hvert herbergi hefur 
mismunandi ljósmynd af götulífi 
Reykjavíkur teknar af listamann-
inum Gaui H photography. „Lista-
maðurinn Arngrímur Sigurðsson 
málaði stóra veggmynd fyrir okkur 
í garðinum en myndin túlkar öll 
nöfn herbergjanna.“

Hann nefnir einnig að starfs-
menn móttökunnar kenni gestum 
íslenskt orð dagsins. „Við erum 
einnig með YouTube rás þar sem 
gestir okkar geta séð gönguleiðir í 
miðbænum ásamt landslagsmynd-
böndum. Við njótum þess að 
hjálpa gestum okkar að ná fram 
þeirri upplifun sem þeir vænta og 
bjóðum þeim svo góða nótt með 
smákökum, mjólk og handskrif-
uðum kveðjum.“

Joe segir starfsfólkið gefa hótel-
inu sál. „Allt frá fyrstu spurningum 
um bókanir þar til löngu eftir 
brottför hafa gestir okkar stöðugt 
aðgengi að starfsmanni í mót-
töku í gegnum tölvupóst, síma og 
skilaboðakerfi. Það skiptir sköpum 

fyrir gesti að hafa leiðsögn fyrir 
og á meðan dvöl stendur og þeir 
eru yfirleitt hissa og glaðir að hitta 
manneskjuna augliti til auglitis sem 
aðstoðar þá við bókanir og ferðir 

áður en að dvölin hefst. Enda hefur 
hótelið unnið Certificate of Excell-
ence frá TripAdvisor fyrir þjónustu 
árin 2017 og 2016 en fyrir róman-
tískasta hótelið árið 2015. Þetta 
er starfsfólkinu okkar að þakka 
og mikill sigur fyrir 24 herbergja 
hótel.“

Nýjar uppgötvanir
Klaustur Downtown Bar er stað-
settur í sama húsi og hótelið og er 
með fallegri börum borgarinnar. 
Á meðan áherslur hótelsins snúa 
að erlendum ferðamönnum er 
hlutverk barsins að kynna fyrir 
Íslendingum gott vín af ýmsu tagi. 
„Við flytjum inn vín á borð við gin 

og viskí sem fást hvergi annars 
staðar hér á landi og verðleggjum 
þau þannig að sem flestir geti auð-
veldlega prófað nýja drykki.“

Hann segir klaustur almennt vera 
staði þar sem munkar eða nunnur 
geta komið saman og lært. „Það er 
ástæðan fyrir því að ég valdi þetta 
nafn á barinn. Við höfum aldrei 
viljað vera heitasti nýi staðurinn, 
fylla hann af eins mörgum gestum 
og hægt er og selja drykki á hæsta 
mögulega verði. Við viljum að 
fólk uppgötvi okkur og reynum 
að komum þeim skemmtilega á 
óvart. Ef gestir okkar prófa nýtt vín 
eða gin hjá okkur, og það breytir 
skoðunum þeirra eða kemur þeim 
á óvart, þá tel ég okkur hafa náð 
markmiði okkar. Vín eru ástríða 
mín og ég prófa hverja einustu 
vöru, skrifa bragðskýringar og 
býð einungis upp á vín í hámarks-
gæðum.“

Í dag eru 140 léttvín á seðli bars-
ins, þar af kosta yfir 50 flöskur undir 
8.000 kr. „Hér má finna amerísk og 
áströlsk vín sem við flytjum inn og 
yfir 40 gintegundir og 30 viskíteg-
undir. Einnig höfum við sérstakan 
gin & tonic seðil sem hefur verið 
mjög vinsæll. Hann inniheldur sjö 
drykki sem allir innihalda íslensk 
hráefni.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.kvosinhotel.is og www.
klaustur.bar.

Guðný Kemp, 
hótelstýra 
Kvosin Down-
town Hotel, og 
Joe Compton, 
forstjóri RAM 
ehf., sem rekur 
Kvosin Down-
town Hotel og 
Klaustur Down-
town Bar.
MYNDIR/GAUI H 
PHOTOGRAPHY

Klaustur Downtown Bar býður m.a. upp á gin & tonic seðil. Allir drykkir inni-
halda íslenskt hráefni.

Mörg falleg herbergin hafa útsýni yfir Alþingi.

Garður hótelsins er opinn yfir sumarið og hýsir reglulega tónleika og ýmsa 
viðburði.

Við flytjum inn vín 
á borð við gin og 

viskí sem fást hvergi 
annars staðar hér á landi 
og verðleggjum þau 
þannig að sem flestir geti 
auðveldlega prófað nýja 
drykki.

Framhald af forsíðu ➛
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Secret Solstice 

Hátíðin festir sig í sessi
Secret Solstice tónlistarhátíðin verður haldin hátíðleg 
í fjórða sinn dagana 15.-18. júní 2017 í Laugardalnum í 
Reykjavík. Fram kemur fjöldi innlendra og erlendra tónlist-
armanna á heimsmælikvarða. Þar má nefna Foo Fighters, 
The Prodigy, Rick Ross, Big Sean, Chaka Khan, Richard 
Ashcroft, Högna, Fox Train Safari og Helga Björnsson.

Gryfjan 
verður á 
solstice ! 

www.
gryfjan.is



Útgefandi: 365 miðlar Veffang: Visir.isÁbyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

 Það sem skiptir 
okkur máli er að 

tónlistin sem við spilum 
kalli fram einhverjar 
tilfinningar, hverjar sem 
þær eru.
Kristján Hafsteinsson

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Amínósýrur, Rósepli, Cactus extract, 
öflug blanda af B-vítamínum og Magnesíum.  

Virkar vel gegn þynnku

2 töflur fyrir fyrsta drykk
2 töflur fyrir svefn 

Fæst í apótekum og heilsuhillum verslana

www.icecare.is

Morgundagurinn 
verður betri með 
After Party 

Náttúruleg lausn við timburmönnum 

Fox Train Safari var stofnuð árið 2008 en gaf út sína fyrstu plötu í fyrra. Sveitin kemur fram næsta fimmtudag á Secret Solstice.

Meðal þeirra hljómsveita 
sem koma fram á Secret 
Solstice í ár er Fox Train 

Safari. Sveitin var stofnuð árið 2008 
og hefur tekið nokkrum breyt-
ingum undanfarinn áratug. Kristján 
Hafsteinsson bassaleikari er einn 
stofnenda hljómsveitarinnar og 
segir hann ekki auðvelt að setja 
merkimiða á þá tónlist sem hún 
spilar. „Það sem skiptir okkur máli 
er að tónlistin sem við spilum kalli 
fram einhverjar tilfinningar, hverjar 
sem þær eru. Einn erlendur félagi 
okkar sagði að við spiluðum soul-
tónlist en það væri klárlega íslensk 
soul-tónlist. Við erum ekki mikið 
fyrir að setja einhverja merkimiða 

á okkur en við tökum þetta allt; 
soul, R&B, blús, hiphop, djass, popp 
og annað úr ólíkum áttum. Setjum 
þetta í Kenwood hrærivélina og 
setjum í gang. Það sem kemur út er 
svo nokkuð bragðgott.“

Tóku sér tíma
Auk Kristjáns voru þau Sverrir Þór 
Sævarsson trommuleikar og Díana 
Lind Monzon söngkona sem stofn-
uðu sveitina. Fyrstu árin voru ýmsir 
hljóðfæraleikarar með í för en árið 
2013 tók bandið breytingum og 
var ákveðið að hafa fastara form 
á henni og meiri fókus. „Þá kom 
Unnur K. Karlsdóttir söngkona 
inn, Rafn Emilsson gítarleikari, sem 
hafði reyndar spilað með okkur 
aðeins áður, Jóhann Guðmundsson 
gítarleikari, Kolbeinn Tumi hljóm-
borðsleikari, Eiríkur Rafn trompet-
leikari og Snæbjörn Gauti sem 
spilar á saxafón. Bæði Eiríkur og 
Snæbjörn hafa verið erlendis í námi 
og því tóku þeir Helgi R. Hreiðars-
son saxafónleikari og Jóhannes Þor-
leiksson trompetleikari þeirra sæti. 
Þeir eru síðan í öðrum verkefnum 
um þessar mundir en við vorum 
svo heppin að fá þau Elvar Braga 
Kristjónsson trompetleikara og 
Sólveigu Morávek saxafónleikara til 
liðs við okkur.“

Fyrsta plata sveitarinnar ber 
nafnið 1 og kom stafræna útgáfan 
út í desember á síðasta ári. Diskur-
inn kemur til landsins eftir um sex 
vikur segir Kristján. „Við tókum 
okkur góðan tíma til að taka upp 
plötuna. Bæði tókum við upp mikið 
af efni og spiluðum líka frekar 
mikið á þessum tíma, t.d. komum 
við fram á djasshátíð í Kaupmanna-
höfn. Á þessum tíma vorum við að 

leika á um 50 tónleikum á ári en svo 
kom að því að við ákváðum að taka 
okkur góða tónleikapásu til þess að 
klára plötuna. Núna erum við hins 
vegar komin á fullt aftur og byrjuð 
að spila aftur opinberlega.“

Ástríðufullt verk
Kristján segir plötuna vera mjög 
ástríðufullt verk. „Við erum rosa-
lega heppin hvað það eru margir 
frábærir vinir sem hjálpuðu okkur 
að gera hana að veruleika auk þess 
sem við fengum líka mikla þolin-
mæði frá fjölskyldum okkar sem 
var líka lykilatriði.“

Þessa dagana eru þau að klára 
að skipuleggja tónleika sumarsins 
og verða mörg tækifæri til að sjá 
sveitina í sumar. „Næsta stóra tón-
listarhátíð er The xx Night + Day 
sem verður haldin við Skógafoss. 
Svo erum við að pússa nýtt efni 
og leggja drög að smá ferð út fyrir 
landsteinana.“

Þegar Kristján er spurður hvað 
sveitin ætli að bjóða gestum Secret 
Solstice hátíðarinnar upp á er 
svarið einfalt. „Við ætlum að kveikja 
á Kenwood hrærivélinni og setja 
allt á fullt!“ 

Kveikt á 
     hrærivélinni
Fox Train Safari 
spilar á opn-
unarhátíð Secret 
Solstice næsta 
fimmtudag. Sveit-
in spilar bragð-
góðan bræðing úr 
ólíkum tónlistar-
stefnum og lofa 
meðlimir miklu 
fjöri.
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3.499 kr.

SUMAR

3.499 kr.

SUMAR

10 safaríkar kjúklingalundir, 
lítil heit sósa og lítil heit BBQ-sósa

GERÐU FRÁBÆRT SUMAR ENN BETRA!

10

KJ
ÚKLINGALUNDIR

L U N G A M J Ú KAR



Sumarsólstöður 
eru yndislegur 

árstími og ég kann vel við 
að sólin skíni dag og nótt. 

CONVERSE Á SECRET SOLSTICE

Foo Fighters hefur tvisvar sinnum 
áður haldið tónleika hér á landi.

The Prodigy mætti fyrst til landsins 
árið 1994.

Tvö af stærstu nöfnum hátíðar-
innar í ár, Foo Fighters og The 
Prodigy hafa áður spilað hér á 
landi við góðar undirtektir.

The Prodigy mætti fyrst til 
landsins árið 1994 þegar stór 
og mikil danshátíð var haldin 
í Kaplakrika í Hafnarfirði. Þar 
var sveitin að fylgja eftir útgáfu 
annarrar plötu sinnar, Music for 
the Jilted Generation, sem skaut 
henni rækilega upp á stjörnu-
himininn. Ári síðar komu þeir 
fram á Uxa, alþjóðlegri tón list-
ar há tíð sem haldin var á Kirkju-
bæj ar klaustri um versl un ar-
manna helg ina. Ári síðar spiluðu 
þeir fyrir fullri Laugardalshöll 
og aftur tveimur árum síðar, árið 
1998. Árið 2004 voru þeir á tón-
leikaferð um heiminn til að fylgja 
Always Outnumbered, Never 
Outgunned og spiluðu í Laugar-
dalshöll sama ár. Tónleikarnir 

næstu helgi verða því þeir sjöttu 
sem þeir halda hér á landi og má 
búast við frábærri stemningu 
enda eitt besta tónleikaband 
samtímans. Síðasta plata þeirra, 
The Day Is My Enemy, kom út 
árið 2015 og fékk mjög góðar 
viðtökur.

Foo Fighters hefur tvisvar 
sinnum áður haldið tónleika hér 
á landi. Þeir mættu fyrst hingað 
árið 2003, ári eftir útgáfu fjórðu 
plötu sinnar en á þeim tíma var 
sveitin ein vinsælasta rokksveit 
heims. Tveimur árum síðar mætti 
hún aftur til landsins og þá með 
rokkurum í Queens of the Stone 
Age. Saman héldu þær eftir-
minnilega tónleika í Egilshöll 
sem var hluti af Reykjavík Rock 
tónlistarhátíðinni. Sveitin sendi 
frá sér nýtt lag fyrir stuttu og ný 
plata kemur væntanlega út síðar 
á árinu eða því næsta.

Kunnugleg andlit

Ég ætla flytja tónlist til að dilla 
sér og dansa við; glænýjar 
lagasmíðar sem ég hef verið 

að semja í undirbúningi á sóló-
ferli mínum, sem og áður óútgefin 
lög sem hafa verið í farteskinu um 
tíma,“ segir Högni sem nýtur full-
tingis strengjasveitar á sviðinu.

Hann segir nýju tónsmíðarnar 
samofnar áhrifum frá flestu því sem 
hann hefur fengist við um dagana 
sem tónlistarmaður.

„Sumt er úr klassíska hljóðheim-
inum sem ég er vanur að vinna í, 
strengir og kórar, og annað undir 
áhrifum frá því þegar ég vann plötur 
með Gus Gus.“

Högni er fullur tilhlökkunar yfir 
því að koma fram fyrir gesti Secret 
Solstice.

„Stemningin á Secret Solstice ein-
kennist af gleði yfir því að geta leyft 
sér að njóta lífs og lista með vinum 
og náunganum. Því fylgir sönn 
hamingja að upplifa frelsi til að 
njóta góðrar tónlistar, mega dansa 
óheft og sleppa tökum af hversdags-
lífinu. Allt þetta liggur í loftinu.“

Aðspurður segir Högni í engu 
öðruvísi að koma fram á tónlistar-
hátíð eins og Secret Solstice en á 
öðrum vettvangi. 

„Upplifunin fer alveg eftir 
fílingnum sem maður er sjálfur í. 
Tónlistarhátíð sem þessi er hins 
vegar frábær vettvangur til að 
sleppa fram af sér beislinu og halda 
á vit ævintýranna.“

Hann segir hátíðina vera fyrir fólk 
sem njóti góðrar tónlistar og hefur 
gaman af því að vera undir berum 
himni.

„Secret Solstice er frábær viðbót 
við borgarlíf og menningu Reykja-
víkur og fagnar fjölbreytileikanum. 
Hátíðin er alls ekki bundin við aldur 
en við sjáum til hverjir koma og 
hverjum mun lítast vel á. Mín tón-
list er fyrir alla sem njóta góðra mel-
ódía og góðs fílings; dans og gleði en 
líka tregi og tilfinningar.“

Af erlendum listamönnum 
hlakkar Högni einna mest til að 
sjá Kerri Chandler og Anderson, 
Paak and the Free Nationals, og 
hann ætlar ekki að missa af hinum 
íslenska Auði og Casanova.

„Sumarsólstöður eru yndislegur 
árstími og ég kann vel við að sólin 
skíni dag og nótt. Sólin er stjarnan 
okkar og gott fyrir okkur að sjá hana 
sem mest.“

Sumarið hjá Högna byrjar með 
stæl því hann er nú staddur á tón-
leikaferðalagi með hljómsveitinni 
Hjaltalín í Rússlandi. 

„Þangað förum við tvær ferðir 
í sumar en þess á milli ætla ég að 
njóta sumarsins og þess að vera til. 
Ég ætla að slappa vel af því fram 
undan eru annasamir tímar við 
útgáfu sólóplötu minnar sem kemur 
út í haust. Þegar ég sest við píanóið 
er ég alltaf eins og hvítt blað með 
konstant ritstíflu en á endanum er 
ég leiddur til þess sem kemur til mín 
og verð að hlusta vel og vandlega. 
Það er því jafn erfitt og það er auð-
velt fyrir mig að semja tónlist.“

Högni stígur á svið klukkan 18, 
föstudaginn 16. júní.

Dans, gleði, tregi 
og tilfinningar
Högni Egilsson er magnaður á sviði, með sólgyllt fax, sér-
stæða rödd og heillandi tónsmíðar, en líka óhefta sviðs-
framkomu. Hann mun trylla lýðinn á föstudagskvöld.

Högni vinnur nú að sólóferli sínum. Hann segir jafn erfitt og það er auðvelt fyrir sig að semja tónlist. MYND/STEFÁN

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 
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Bananasúkkulaði með lakkrís og bananafyllingu,
er það ekki svolítið bananað?
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason 
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Gautland 17  - 2ja herb. 
Björt og góð 57 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað í 
Fossvogi. Eldhús með eldri innréttingu. Björt stofa 
með útgengi á sér pall til suðurs. Rúmgott svefn-
herbergi með skápum. Baðherbergi endurnýjað 
að hluta. Parket á gólfum nema á baðherbergi þar 
sem eru flísar. Laus við kaupsamning. Verð 33, 
4M. Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:15-17:45. 
Frekari upplýsingar veitir Jón 777-1215. 

Akrakór - Stórt einbýlishús 
Til  sölu stórt 340 fm  einbýlishús með ýmsa 
skipulags og nýtingar möguleika.   Möguleiki á 2- 3 
íbúðarrýmum. Húsið selst tilbúið til innréttingar 
skv. fyrirliggjandi skila- og sölulýsingu. V. 89,0 m.   
Opið hús í dag kl 17:30-18:00.     Upplýsingar 
veitir Gunnlaugur, 617-5161.

Naustabryggja  - 3ja herb + bsk  
Vönduð og vel skipulögð 93 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi með sérinngangi af svölum.   Fallegar 
innréttingar og gólfefni, vestur svalir og stæði 
í bílskýli. V. 44,5 m  Upplýsingar veitir Bogi 
6993444.  Opið hús á morgun þriðjudag frá kl 
18:30-19:00. 

Seilugrandi 2 - góð 3ja með bílageymslu. 
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi af svalagangi. Tvö rúmgóð herbergi 
og björt stofa með svölum í vestur.  Opin og björt 
íbúð. Merkt stæði í bílageymslu fylgir. Góð stað-
setning. Stutt í alla þjónustu. Verð 38,9 millj. Opið 
hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:00 - 17:30. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Öldugrandi 9 - glæsileg 4ra + stæði. 
Stórglæsileg íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. íbúðin hefur öll verið endurnýjuð að 
innan frá a-ö. Þrjú rúmgóð herbergi, opið eldhús 
við stofu, suðursvalir o.fl. Sérinngangur af svölum. 
Frábær staðsetning. Verð 49,9 milljónir. Opið 
hús á morgun þriðjudag  frá kl. 18:00 - 18:30. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. 

Laugateigur 46 - góð 3ja herbergja. 
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð í bakhúsi. Íbúðin 
er um 70 fm og er með sérinngangi. Tvö góð herb. 
og björt suðurstofa. Á gólfum er parket. Innrétt-
ingar nýlega endurnýjaðar. Hús að utan mikið 
endurnýjað og í góðu ástandi. Verð 34,0 milljónir. 
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari upp-
lýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

 Þrastarhöfði - 3ja herb.
Vönduð og vel skipulögð 100 fm útsýnisíbúð á 3. 
hæð með sérinngangi.  Gott skipulag, vandaðar 
innréttingar og gólfefni ásamt miklu útsýni yfir 
borgina og Snæfellsnes.  Tvo góð svefnherbergi 
ásamt vinnuherbergi. Laus í ágúst.  Upplýsingar 
veitir Bogi, 6993444.

Vesturgata 33b - 2ja herb. 
2ja herbegja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi í gamla 
bænum.  Íbúðin er í bárujárnsklæddu timburhúsi 
með sameiginlegum inngangi með efri hæðinni.   
Sameiginlegur afgirtur sólpallur/stétt. Upplýsingar 
veitir Bogi, 6993444.

Stakkahlíð 17 -  2ja herb
Nýleg vönduð 83 fm íbúð á neðri hæð ásamt 
stæði í lokuðu bílskýli.  Vandaðar innréttningar 
og gólfefni.  Granít í borðplötum og sólbekkjum. 
Tveir sólpallar.   V. 44,5 m. Upplýsingar veitir Bogi, 
6993444. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl 
17:30-18:00.   

Furuhjalli 7 -  Einbýli
Til sölu rúmgott vel skipulagt 246,6 fm tveggja 
hæða einbýli með innb. 30,2 fm bílskúr og skjól-
góðum suðurgarði, neðan götu í suðurhlíðum 
Kópavogs. Fjögur stór svefnh.á neðri hæð og stórar 
stofur á efrihæð. Seljendur leita sér að minni eign 
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. veitir Brynjólfur 
8962953.  Opið hús í dag kl 17:15 - 17:45. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Heimili fasteignasala 
hefur til sölu glæsilegt 
einbýlishús að Berg-
staðastræti 81.
Húsið er sérlega virðulegt og 
franskir gluggar gefa því mjög 
fallegan svip. Það var upphaf-fallegan svip. Það var upphaf-fallegan svip. Það var upphaf
lega teiknað árið 1928 af Þorleifi 
Eyjólfssyni. Árið 1975 var húsinu 
breytt og það stækkað verulega. 
Guðrún Jónsdóttir arkitekt, teikn-
aði breytingarnar á húsinu. Húsið 
er á þremur hæðum og stendur á 
sérlega fallegri lóð. Húsið hefur 
verið töluvert mikið endurnýjað að 
utan sl. ár.

Aðalhæðin skiptist í þrjár sam-
liggjandi stofur, allar með parketi 
á gólfi. Borðstofa með marmara á 
gólfi, úr borðstofunni er útgengt út 
á verönd og þaðan niður á lóðina. 
Við hlið borðstofunnar er eld-
húsið.

Efri hæðin skiptist í hol, þrjú 
parketlögð herbergi, stofu með 
mikilli lofthæð, lítið eldhús og 
baðherbergi/snyrtingu. Yfir efri 
hæðinni er geymsluloft sem

gengið er upp í úr holinu. Úr 
holinu er gengið út á svalir í norð-
vestur með fallegu útsýni.
Jarðhæðin er með fullri lofthæð og 
skiptist í sérinngang og hol/gang. 
Fjögur svefnherbergi/stofur, lítið 
eldhús og baðherbergi. Einnig er 
þvottahús og annað baðherbergi. 
Útgangur er á lóðina út frá þvotta-

húsinu. Á jarðhæðinni eru einnig 
geymslur.

Frekari upplýsingar um eignina 
og ástand hennar veitir Finn-
bogi Hilmarsson, fasteignasali, 
sími 895-1098 eða á sendið 
fyrirspurnir á netfangið
finnbogi@heimili.is.

Einstök eign í Þingholtum

Hústið stendur á einstökum stað í Þingholtunum.

Landmark leiðir þig heim!Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Jóhanna  
Gustavsdóttir

Sölufulltrúi
Sími 698 9470

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

 

 

 
 
 
 

 

SÍÐUMÚLI - LEIGA
TIL LEIGU 2 RÚMGÓÐ SKRIFSTOFUHERB. 

Á BESTA STAÐ.
GÓÐ SAMEIGN, NÆG BÍLASTÆÐI.

Upplýsingar í 822 4850 eða haukur@fastis.is



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

VALLAKÓR 6A OG 6B - 203 KÓPAVOGUR

Nýjar fullbúnar íbúðir í glæsilegu lyftuhúsi, tveggja, þriggja og fjögra herbergja með bílastæði í kjallara. 
Vandað hús með álklæðningu að utan, stórar svalir í öllum íbúðum nema sérafnotareitur á jarðhæð. 
Afhendast fullbúnar fullbúnar um næstu áramót með flísum og parketi á gólfum og öllu tækjum þ.m.t. 
ísskáp og uppþvottavél. Mikið útsýni úr mörgum íbúðum.

EDWIN  893 2121 / ÓLAFUR 663 2508

BÓKIÐ SKOÐUN

FRÁ 36.9M

ÁSGARÐUR 22-24, 108 REYKJAVÍK 35.9M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní. kl. 17:00-18:00. Björt útsýnisíbúð í Fossvogi. 
Íbúðin er skráð 71.3 fm. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, svalir, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi. 

OPIÐ HÚS

LJÓSHEIMAR 14-18, 104 REYKJAVÍK 39.5M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. júní. kl. 17:00-18:00. 4ra herbergja íbúð 
á 4. hæð. Íbúðin er skráð 87.4 fm. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu, svalir, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. júní. kl. 17:30-18:00. Skemmtileg 106,1 
fm íbúð á Kristnibraut 47, Reykjavík. Íbúð skiptist í anddyri, stofu, 
eldhús, baðherbergi, 3 svefnherbergi og þvottaherbergi.

KRISTNIBRAUT 47, 113 REYKJAVÍK 43.9M

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

OPIÐ HÚS

KLETTÁS 17, 210 GARÐABÆR 77.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Fimm herbergja 188.4 fm raðhús á tveimur hæðum með bílskúr, góðum 
afgirtum garði og heitum potti á svölum.  Aðkoma að húsinu er snyrtileg 
og góð. Eignin er laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings.

LANGAMÝRI 22, 210 GARÐABÆR 51.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. júní. kl. 17:30-18:00.  Notaleg 100,9fm 
íbúð ásamt 24,8fm bílskúr. Tvö rúmgóð svefnherbergi, opið eldhús, stór 
stofa með stórum og björtum gluggum. Sérafnotareitur, góður garður.

OPIÐ HÚS
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VALLAKÓR 6A, 203 KÓPAVOGUR  42.9M

Fallegt og björt ca. 83 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. 
Íbúðin afhendist fullbúin og með öllum gólfefnum og tækjum þ.m.t. 
uppþvottavél og ísskáp. Stórar suðursvalir. Afhending í lok þessa árs.

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

KÓPAVOGSBRÚN 2-4, 200 KÓPAVOGUR

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Vel staðsett og vandað af allri gerð
Stórar sérhæðir með óvenju rúmgóðum stæðum bílkjallara. Flestum íbúðum fylgja stór sér herbergi/
tómstundarými á jarðhæð með snyrtingu, sérinngangi og gluggum. Tvö stæði í bílkjallara fylgja nokkrum 
íbúðunum. Tvær lyftur eru í húsinu fyrir hvort húsnúmer.



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 293,6 fm. 
einbýlishús með samþykktri 3ja herbergja auka-
íbúð á neðri hæð með sérinngangi. Á efri og neðri 
hæð hússins er 7 herbergja íbúð auk bílskúrs. 
Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum 
og að utan hefur eignin alltaf fengið mjög gott við-
hald og endurnýjun og er í góðu ástandi. Lóðin er 
622,0 fm. með stórri steyptri innkeyrslu og stéttum 
fyrir framan húsið með hitalögnum undir.  Framlóð 
er tyrfð og með gróðri. Staðsetning eignarinnar 
er afar góð á rólegum og veðursælum stað í 
Fossvoginum þaðan sem stutt er í leikskóla, 
barnaskóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.

Verð 109,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg og björt 75,4 fm. 3ja herbergja efri 
sérhæð í sjarmerandi timburhúsi á frábærum stað 
við Miðstræti í Reykjavík. Eignin er með góðri 
lofthæð og hefur verið endurnýjuð þó nokkuð 
á undanförnum árum. Upprunalegum stíl hefur 
verið haldið að mestu sem gefur íbúðinni mikinn 
sjarma. Gegnheil furuborð á gólfum. Tvö herbergi. 
Stofa með fallegum listum í loftum og gluggum til 
vesturs. Garður er í góðri rækt með skemmtilegum 
sameiginlegum sólpalli í bakgarði. 

Verð 41,9 millj.

Birkigrund 47- Kópavogi. Einbýlishús með 3ja herb. samþykktri aukaíbúð.

Miðstræti 8a. Glæsileg efri sérhæð.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg 88,8 fm.  íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi á 
þessum eftirsótta stað. Búið er að endurnýjað 
baðherbergi og öll gólfefni íbúðar. Eldhús með 
fallegri upprunalegri innréttingu. Björt stofa með 
gluggum á þrjár hliðar. Tvö herbergi með gluggum 
til suðurs. Sér geymsla á jarðhæð. Frábær stað-
setning á rólegum stað en stutt frá miðborginni. 

Verð 38,9 millj.

Vönduð 67,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér 
geymslu. Svalir til austurs og sjávarútsýni auk sér 
bílastæðis í bílageymslu.  Gólfhitakerfi er í íbúðinni 
og gólfsíðir gluggar að hluta. Opið eldhús við stofu, 
björt stofa og rúmgott svefnherbergi. Frá svölum er 
útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar.
Bæði er aðkoma að húsinu frá Mýrargötu um sam-
eiginlegan aflokaðan hellulagðan garð þaðan sem 
sérinngangur er í íbúðina og einnig er aðkoma um 
stigahús norðan við húsið þaðan sem lyfta er upp 
á íbúðarhæðina. Staðsetning eignarinnar er á 
svæði þar sem framtíðar bryggjuhverfi Reykja-
víkur mun rísa “Vesturbugt” og er eignin í góðu 
göngufæri við fjölda veitingastaða, verslanir og 
þjónustu. 

Verð 44,9 millj.

68,0 fm. sumarhús á 1,3 hektara eignarlandi við 
Norðurá í Borgarfirði. Lóðin er kjarri vaxin og mikið 
ræktuð og er afar vel staðsett, hornlóð sem nær 
að Norðurá. Einkavegur er heim að húsinu og 
gott malarborið bílaplan.  Húsið var byggt árið 
1978 og var þá 45,0 fm. að stærð, en var síðan 
stækkaður og er í dag 61,0 fermetrar auk 7,0 
fermetra geymsluskúrs. Yfirgnæfandi líkur eru á 
því að byggja megi meira á landinu þar sem það 
er mun stærra en hefðbundið sumarhúsaland á 
svæðinu. Mikil timburverönd er við húsið og er þar 
heitur pottur og sturta. 

Verð 33,9 millj. 

Rauðalækur 9. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð.

Mýrargata. 2ja herbergja íbúð með sjávarútsýni

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 6 herbergja 244,2 fm. raðhús á tveimur 
hæðum, þar af 25,3 fm. innbyggður bílskúr í 
Leirvogstungu í Mosfellsbæ. Tvennar svalir til 
suðvesturs og norðausturs. Útgengi á tvennar 
verandir til norðausturs og suðvesturs. Rúmgott 
fataherbergi inn af hjónaherbergi. Aukin lofthæð 
er í húsinu. Húsið er fullfrágengið og innréttað á 
virkilega vandaðan og smekklegan máta. Gólfhiti 
er í öllu húsinu. Allar innréttingar, gólfefni og tæki 
í húsinu eru afar vönduð. Fallegs útsýnis nýtur frá 
eigninni. Afar falleg eign á góðum útsýnisstað. 
Stutt er í fallegar gönguleiðir og aðra útivist.

Verð 74,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og skemmtilega skipulögð 113,0 fm. íbúð 
á tveimur hæðum að meðt. sér geymslu og með 
svölum til suðvesturs í litlu fjölbýlishúsi við Hrísmóa.  
Á neðri hæð íbúðarinnar eru forstofa, eldhús, 
stofa, baðherbergi og hjónaherbergi og á efri hæð 
eru sjónvarpsstofa og barnaherbergi.  Mjög mikil 
lofthæð er í stofu og eldhúsi og fallegt útsýni er frá 
íbúðinni og af svölum.  

Verð 39,9 millj. 

Laxatunga 20- Mosfellsbæ. Raðhús á frábærum stað.

Hrísmóar 5 – Garðabæ. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum.Sumarhús á eignarlandi við Norðurá í Borgarfirði.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel staðsett 86,2 fm.  íbúð á 1. hæð að meðt. 
tveimur geymslum. Íbúðin er mikið til uppruna-
leg. Íbúðin skiptist í anddyri/gang, tvö herbergi, 
stofu, eldhús með eldri innréttingu og baðherbergi. 
Eikarparket á gólfum. Snyrtileg sameign með 
nýjum teppum. Sameigninlegt þvottahús og þurrk-
herbergi í kjallara. 

Verð 31,9 millj.

Góð 85,2 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjöleignarhúsi við 
Vindás í Seláshverfi. Baðherbergi er nýlega endur-
nýjað. Nýtt parket er á stofu og borðstofu. Stofan 
er rúmgóð og með útgengi á skjólgóðar svalir 
til suðurs. Tvö herbergi með góðu skápaplássi. 
Sér stæði í bílageymslu og sér geymsla er innan 
íbúðar. Sameiginlegt þvottaherbergi er á hæðinni. 

Verð 37,9 millj.

Grettisgata 77. 4ra herbergja íbúð.

Vindás. 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 121,0 fm. efri hæð með tvennum flísa-
lögðum svölum, glæsilegum þremur samliggjandi 
stofum og fallegu útsýni á frábærum stað í 
miðborginni. Íbúð á hæð er 113,6 fm., geymslur 
í kjallara eru 7,5 fm. og bílskúr er 26,2 fm., sam-
tals 147,3 fm. Fallegir stórir útbyggðir gluggar til 
vesturs úr einni stofu og útgengi á litlar flísalagðar 
svalir til vesturs úr annarri.  Nýlegar innréttingar eru 
í eldhúsi. Tvö herbergi. Bæði íbúðin að innan og 
húsið að utan hafa verið mikið endurnýjuð og eru í 
góðu ástandi.

Verð 74,9 millj.

Fjólugata 19A. Glæsileg efri hæð ásamt bílskúr.
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Vorum að fá í sölu glæsilega samtals 212,4 fm neðri sérhæð við Laufásveg í Þingholtunum. Sér inngangur. Íbúðin 
skiptist m.a. í þrjár glæsilegar stofur, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Góðar svalir. Rúmgóður 30,1 fm bílskúr 
tilheyrir og er innangengt í hann. Húsið er mjög vel staðsett í fallegu umhverfi.  
Verð 90,0 m.Nánari upplýsingar veitir: Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali s. 861 8511,  
magnea@eignamidlun.is

LAUFÁSVEGUR 47, SÉRHÆÐ Í ÞINGHOLTUNUM

Fallegt og mikið endurnýjað samtals 235,9 fm einbýlishús við Langagerði. Bílskúr. Tvær aukaíbúðir eru í kjallara.  Fall-
ergur garður með góðum sólpalli. Garðurinn var endurhannaður fyrir nokkrum árum. Upphitaðar stéttar og innkeyrsla.
Opið hús mánudaginn 12. júní 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 89,9 m.

Glæsileg 5 herbergja 161,6 fm útsýnisíbúð á 5. hæð merkt 505 í nýlegu og glæsilegu lyftuhúsi.  Stæði í lokaðri bílag-
eymslu fylgir íbúðinni. Útsýni yfir Reykjavíkurhöfn, sjóinn og Esjuna. Allar nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
aðstoðamaður fasteignasala í síma 697-3080  eða david@eignamidlun.is, einnig Kjartan Hallgeirsson löggiltur 
fasteignasali kjartan@eignamidlun.is V. 109 m. Opið hús miðvikudaginn 14. júní milli kl 17:00 og 17:30

Til sýnis og sölu þrjár fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með miklu útsýni og góðum þaksvölum. stærð frá 91,2 fm til 
131,8 fm. Verð frá 64,9 m. til 79,9 m. Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. Uppl. veita: Brynjar Þór s.896-1168 - bryn-
jar@eignamidlun.is. og Andri Guðlaugsson löggiltur fasteignasali s: 662 2705  andri@eignamidlun.is  
Opið hús mánudaginn 12. júní milli 17:15 og 17:45

LANGAGERÐI 98, 108 REYKJAVÍK

MÝRARGATA 26, 101 REYKJAVÍK

HOLTSVEGUR 37-39, 210 GARÐABÆ 

RÁNARGATA 46
101 REYKJAVÍK 

 
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu 
steinhúsi ásamt sér stæði á baklóð. Íbúðin skiptist í 
hol, eldhús, baðherbergi, stofu og þrjú svefnherbergi. Í 
kjallara er sérgeymsla og hjólageymsla. V. 46 m.

REYNIHVAMMUR 27
200 KÓPAVOGUR

 
Til sölu tvær íbúðir. Annars vegar 70 fm 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð. V. 33 m. Hins vegar 2ja til 3ja herbergja 
70 fm íbúð á jarðhæð ásamt 24 fm bílskúr í klæddu 
þríbýlishúsi. V. 37 m. Nýlegt járn á þaki. Sér inngangur er 
í íbúðirnar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. júní 2017 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. Íbúð merkt: 01 00 02. V. 33 m.

SUÐURHÓLAR 18
111 REYKJAVÍK

 
Góð stúdío 42,9 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 
afnotareit. Laus strax. Opið hús mánudaginn 12. júní 
2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 22,9 m. 

LAUGAVEGUR 40
101 REYKJAVÍK

 
Góð 2ja herbergja 70,3 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi í 
miðbænum. góðar innréttingar og tvennar svalir. Heitur 
pottur á suðursvölum. Laus strax.Opið hús þriðjudaginn 
13. júní 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42 m. 

ARNARTANGI 51
270 MOSFELLSBÆR

 
Fjögurra herbergja 122 fm raðhús á einni hæð með bíl-
skúr ásamt sólskála. Nýjir gluggar og gler að hluta. Mjög 
skemmtilegur ræktaður garður með timburveröndum og 
miklum gróðri. Garðurinn fékk verðlaun Mosfellsbæjar 
2012. Húsið er til afhendingar strax. Opið hús mánudag-
inn 12. júní 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,9 m. 

NJÁLSGATA 59
101 REYKJAVÍK

 
Eignamiðlun ehf kynnir eignina Njálsgata 59, góð þriggja 
herbergja íbúð í góðu húsi við Njálsgötu. Opið hús: 
Njálsgata 59, 101 Reykjavík, Íbúð merkt: 01 00 01. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 12. júní 2017 milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 37,9 m. 

FROSTAFOLD 24
112 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. 
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag 
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.Opið hús þriðjudaginn 13. júní 
2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 

LÆKJASMÁRI 7 - M.BSK.
200 KÓPAVOGUR

 
Einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca 
97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Góðar innréttingar. Endurnýjað baðherbergi 
og gott skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og 
innangengt í bílskýli.Opið hús þriðjudaginn 13. júní 2017 
milli kl. 18:00 og kl. 19:00. V. 39,9 m. 

HOFTEIGUR 16
105 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 110,0 fm 
neðri sérhæð í 3-býlishúsi við Hofteig. Svalir útaf stofu. 
Húsið hefur verið endursteinað að utan og skipt um járn 
á þaki. Húsið er staðsett á fallegum stað við Hofteig á 
móti Laugarneskirkju. Stór og sérstaklega falleg gróin 
lóð. V. 54,9 m. 

AUSTURBERG 18
111 REYKJAVÍK

 
Góð tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð við Austurberg í 
Breiðholti. Suðursvalir og útsýni. V. 26,9 m. 

HERJÓLFSGATA 32
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Mjög falleg 3ja - 4ra herb. 113,8 fm íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð). Sér inngangur. Verönd. Merkt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna. Afhending við 
kaupsamning. Bókið  skoðun hjá Brynjari Þór s. 896 1168  
V. 59,9 m. 

HVASSALEITI 58
103 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 114 fm endaíbúð á 3. 
hæð í Hvassaleiti 58 í VR blokkinni. Íbúðin skiptist m.a. í  
stofu, borðstofu, eldhús, svefnherbergi, vinnuherbergi/
sjónvarpshol, baðherbergi og forstofu. Svalir eru útaf 
stofu. Um er ræða íbúð fyrir eldri borgara og rekur Rey-
kjavíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins.  
V. 59,5 m.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 24A
101 REYKJAVÍK

 
Lítið íbúðarhús við eina fallegustu götu Reykjavíkur. Um 
er að ræða forskalað 134,8 fm 6 herbergja timburhús á 
tveimur hæðum á eftirsóttum stað í hjarta miðborgarin-
nar. Húsið skiptist m.a. í stofu, eldhús, fimm herbergi, 
baðherbergi og snyrtingu. V. 0 m. 

SLÉTTAHRAUN 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Björt og mikið endurnýjuð 100,8 fm 4ra herbergja enda 
íbúð þriðju og efstu hæð við Sléttahraun í Hafnarfirði. St-
ofa og þrjú herbergi. Svalir útaf stofu. Útsýni. Þvottahús 
er innaf eldhúsi.  V. 38,5 m. 

MÁNATÚN 13
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja 120,5 fm horníbúð á 1. hæð í nýju 
glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Eitt 
stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Nánari upplýsingar 
veita: Brynjar Þór s.896-1168 - brynjar@eignamidlun.is 
og Hilmar Þór, lögg. fasteignsali s. 824-9093 – hilmar@
eignamidlun.is,

FURUGRUND 60
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg og vel skipulögð 85,3 fm þriggja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í litlu fjölbýli, aukaherbergi í kjallara. Vinsæl 
staðsetning, stutt í skóla og leikskóla.  V. 37,9 m.
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Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

Einstaklega góð og frábærlega vel staðsett íbúð á 2.hæð í mjög góðu húsi. Stærð samtals 98,5 fm. Stórar svalir, 
sólskáli og mjög gott útsýni. Hátt til lofts. Talsvert endurnýjuð eign. Opið hús: Laugavegur 49, 101 Reykjavík, Íbúð 
merkt: 01 02 01. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. júní 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 46,5 m. 

Parhús á tveimur hæðum við Kleppsveg 78 í Reykjavík. Tvö baðherbergi og allt að sjö svefnherbergi. Vel skipulagt 
hús. Er laust við kaupsamning. V 69,9 m.

LAUGAVEGUR 49 101 REYKJAVÍK

KLEPPSVEGUR 78, 104 REYKJAVÍK

-Glæsilegt um 260 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í Foldahverfi Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum. 
Stofa og borðstofa. Þrjú herbergi en möguleiki á allt að fimm herbergjum. Garður með stórri verönd og heitum 
potti. Afar falleg eign í grónu hverfi með útsýni yfir Grafarvoginn. Opið hús þriðjudaginn 13. júní 2017 milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 88,4 m.

HVERAFOLD 136, 112 REYKJAVÍK

KELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.  
V. 48,9 m. 

SAFAMÝRI 38
108 REYKJAVÍK

 
Góð 4 herbergja 116,6 fm íbúð ásamt 60,1 fm geymslu 
samtals 176,1 fm. Vel skipulögð íbúð, arinn í stofu.  
V. 44,9 m.

NAUSTABRYGGJA 18
110 REYKJAVÍK

 
Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herb. íbúð á 
2.hæð í álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði 
fylgir í lokaðri bílgeymslu. Vandað hús byggt af ÍAV. 
Sérsmíðaðar innréttingar.  Íbúðin getur verið laus fljótle-
ga.Sameign er til fyrirmyndar. Opið hús mánudaginn 12. 
júní 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49 m.  

SKÚLAGATA 40A
101 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel um gengin 63,6 fm 2ja herbergja íbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni 
fylgja tvö stæði í bílageymslu. Falleg sjávar, fjalla- og 
borgarsýn. Íbúðin er háð þeim kvöðum að kaupandi þarf 
að vera 60 ára eða  eldri og félagi í Félagi eldri borgara. 
V. 39,6 m. 
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Vorum að fá í sölu glæsilega samtals 212,4 fm neðri sérhæð við Laufásveg í Þingholtunum. Sér inngangur. Íbúðin 
skiptist m.a. í þrjár glæsilegar stofur, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Góðar svalir. Rúmgóður 30,1 fm bílskúr 
tilheyrir og er innangengt í hann. Húsið er mjög vel staðsett í fallegu umhverfi.  
Verð 90,0 m.Nánari upplýsingar veitir: Magnea S. Sverrisdóttir löggiltur fasteignasali s. 861 8511,  
magnea@eignamidlun.is

LAUFÁSVEGUR 47, SÉRHÆÐ Í ÞINGHOLTUNUM

Fallegt og mikið endurnýjað samtals 235,9 fm einbýlishús við Langagerði. Bílskúr. Tvær aukaíbúðir eru í kjallara.  Fall-
ergur garður með góðum sólpalli. Garðurinn var endurhannaður fyrir nokkrum árum. Upphitaðar stéttar og innkeyrsla.
Opið hús mánudaginn 12. júní 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 89,9 m.

Glæsileg 5 herbergja 161,6 fm útsýnisíbúð á 5. hæð merkt 505 í nýlegu og glæsilegu lyftuhúsi.  Stæði í lokaðri bílag-
eymslu fylgir íbúðinni. Útsýni yfir Reykjavíkurhöfn, sjóinn og Esjuna. Allar nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
aðstoðamaður fasteignasala í síma 697-3080  eða david@eignamidlun.is, einnig Kjartan Hallgeirsson löggiltur 
fasteignasali kjartan@eignamidlun.is V. 109 m. Opið hús miðvikudaginn 14. júní milli kl 17:00 og 17:30

Til sýnis og sölu þrjár fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með miklu útsýni og góðum þaksvölum. stærð frá 91,2 fm til 
131,8 fm. Verð frá 64,9 m. til 79,9 m. Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. Uppl. veita: Brynjar Þór s.896-1168 - bryn-
jar@eignamidlun.is. og Andri Guðlaugsson löggiltur fasteignasali s: 662 2705  andri@eignamidlun.is  
Opið hús mánudaginn 12. júní milli 17:15 og 17:45

LANGAGERÐI 98, 108 REYKJAVÍK

MÝRARGATA 26, 101 REYKJAVÍK

HOLTSVEGUR 37-39, 210 GARÐABÆ 

RÁNARGATA 46
101 REYKJAVÍK 

 
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu 
steinhúsi ásamt sér stæði á baklóð. Íbúðin skiptist í 
hol, eldhús, baðherbergi, stofu og þrjú svefnherbergi. Í 
kjallara er sérgeymsla og hjólageymsla. V. 46 m.

REYNIHVAMMUR 27
200 KÓPAVOGUR

 
Til sölu tvær íbúðir. Annars vegar 70 fm 2ja herbergja 
íbúð á 1. hæð. V. 33 m. Hins vegar 2ja til 3ja herbergja 
70 fm íbúð á jarðhæð ásamt 24 fm bílskúr í klæddu 
þríbýlishúsi. V. 37 m. Nýlegt járn á þaki. Sér inngangur er 
í íbúðirnar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. júní 2017 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. Íbúð merkt: 01 00 02. V. 33 m.

SUÐURHÓLAR 18
111 REYKJAVÍK

 
Góð stúdío 42,9 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 
afnotareit. Laus strax. Opið hús mánudaginn 12. júní 
2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 22,9 m. 

LAUGAVEGUR 40
101 REYKJAVÍK

 
Góð 2ja herbergja 70,3 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi í 
miðbænum. góðar innréttingar og tvennar svalir. Heitur 
pottur á suðursvölum. Laus strax.Opið hús þriðjudaginn 
13. júní 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 42 m. 

ARNARTANGI 51
270 MOSFELLSBÆR

 
Fjögurra herbergja 122 fm raðhús á einni hæð með bíl-
skúr ásamt sólskála. Nýjir gluggar og gler að hluta. Mjög 
skemmtilegur ræktaður garður með timburveröndum og 
miklum gróðri. Garðurinn fékk verðlaun Mosfellsbæjar 
2012. Húsið er til afhendingar strax. Opið hús mánudag-
inn 12. júní 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,9 m. 

NJÁLSGATA 59
101 REYKJAVÍK

 
Eignamiðlun ehf kynnir eignina Njálsgata 59, góð þriggja 
herbergja íbúð í góðu húsi við Njálsgötu. Opið hús: 
Njálsgata 59, 101 Reykjavík, Íbúð merkt: 01 00 01. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 12. júní 2017 milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 37,9 m. 

FROSTAFOLD 24
112 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. 
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag 
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.Opið hús þriðjudaginn 13. júní 
2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 

LÆKJASMÁRI 7 - M.BSK.
200 KÓPAVOGUR

 
Einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca 
97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Góðar innréttingar. Endurnýjað baðherbergi 
og gott skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og 
innangengt í bílskýli.Opið hús þriðjudaginn 13. júní 2017 
milli kl. 18:00 og kl. 19:00. V. 39,9 m. 

HOFTEIGUR 16
105 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 110,0 fm 
neðri sérhæð í 3-býlishúsi við Hofteig. Svalir útaf stofu. 
Húsið hefur verið endursteinað að utan og skipt um járn 
á þaki. Húsið er staðsett á fallegum stað við Hofteig á 
móti Laugarneskirkju. Stór og sérstaklega falleg gróin 
lóð. V. 54,9 m. 

AUSTURBERG 18
111 REYKJAVÍK

 
Góð tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð við Austurberg í 
Breiðholti. Suðursvalir og útsýni. V. 26,9 m. 

HERJÓLFSGATA 32
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Mjög falleg 3ja - 4ra herb. 113,8 fm íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð). Sér inngangur. Verönd. Merkt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna. Afhending við 
kaupsamning. Bókið  skoðun hjá Brynjari Þór s. 896 1168  
V. 59,9 m. 

HVASSALEITI 58
103 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 114 fm endaíbúð á 3. 
hæð í Hvassaleiti 58 í VR blokkinni. Íbúðin skiptist m.a. í  
stofu, borðstofu, eldhús, svefnherbergi, vinnuherbergi/
sjónvarpshol, baðherbergi og forstofu. Svalir eru útaf 
stofu. Um er ræða íbúð fyrir eldri borgara og rekur Rey-
kjavíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins.  
V. 59,5 m.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 24A
101 REYKJAVÍK

 
Lítið íbúðarhús við eina fallegustu götu Reykjavíkur. Um 
er að ræða forskalað 134,8 fm 6 herbergja timburhús á 
tveimur hæðum á eftirsóttum stað í hjarta miðborgarin-
nar. Húsið skiptist m.a. í stofu, eldhús, fimm herbergi, 
baðherbergi og snyrtingu. V. 0 m. 

SLÉTTAHRAUN 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Björt og mikið endurnýjuð 100,8 fm 4ra herbergja enda 
íbúð þriðju og efstu hæð við Sléttahraun í Hafnarfirði. St-
ofa og þrjú herbergi. Svalir útaf stofu. Útsýni. Þvottahús 
er innaf eldhúsi.  V. 38,5 m. 

MÁNATÚN 13
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja 120,5 fm horníbúð á 1. hæð í nýju 
glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Eitt 
stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Nánari upplýsingar 
veita: Brynjar Þór s.896-1168 - brynjar@eignamidlun.is 
og Hilmar Þór, lögg. fasteignsali s. 824-9093 – hilmar@
eignamidlun.is,

FURUGRUND 60
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg og vel skipulögð 85,3 fm þriggja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í litlu fjölbýli, aukaherbergi í kjallara. Vinsæl 
staðsetning, stutt í skóla og leikskóla.  V. 37,9 m.
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Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

Einstaklega góð og frábærlega vel staðsett íbúð á 2.hæð í mjög góðu húsi. Stærð samtals 98,5 fm. Stórar svalir, 
sólskáli og mjög gott útsýni. Hátt til lofts. Talsvert endurnýjuð eign. Opið hús: Laugavegur 49, 101 Reykjavík, Íbúð 
merkt: 01 02 01. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. júní 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 46,5 m. 

Parhús á tveimur hæðum við Kleppsveg 78 í Reykjavík. Tvö baðherbergi og allt að sjö svefnherbergi. Vel skipulagt 
hús. Er laust við kaupsamning. V 69,9 m.

LAUGAVEGUR 49 101 REYKJAVÍK

KLEPPSVEGUR 78, 104 REYKJAVÍK

-Glæsilegt um 260 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í Foldahverfi Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum. 
Stofa og borðstofa. Þrjú herbergi en möguleiki á allt að fimm herbergjum. Garður með stórri verönd og heitum 
potti. Afar falleg eign í grónu hverfi með útsýni yfir Grafarvoginn. Opið hús þriðjudaginn 13. júní 2017 milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 88,4 m.

HVERAFOLD 136, 112 REYKJAVÍK

KELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.  
V. 48,9 m. 

SAFAMÝRI 38
108 REYKJAVÍK

 
Góð 4 herbergja 116,6 fm íbúð ásamt 60,1 fm geymslu 
samtals 176,1 fm. Vel skipulögð íbúð, arinn í stofu.  
V. 44,9 m.

NAUSTABRYGGJA 18
110 REYKJAVÍK

 
Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herb. íbúð á 
2.hæð í álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði 
fylgir í lokaðri bílgeymslu. Vandað hús byggt af ÍAV. 
Sérsmíðaðar innréttingar.  Íbúðin getur verið laus fljótle-
ga.Sameign er til fyrirmyndar. Opið hús mánudaginn 12. 
júní 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49 m.  

SKÚLAGATA 40A
101 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel um gengin 63,6 fm 2ja herbergja íbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni 
fylgja tvö stæði í bílageymslu. Falleg sjávar, fjalla- og 
borgarsýn. Íbúðin er háð þeim kvöðum að kaupandi þarf 
að vera 60 ára eða  eldri og félagi í Félagi eldri borgara. 
V. 39,6 m. 
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EINKAR VEL SKIPULAGÐA OG FALLEGA 3JA-4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á EFSTU 
HÆÐ MEÐ VÍÐÁTTUMIKLU ÚTSÝNI Í NÝLEGU OG NÆSTUM VIÐHALDSFRÍU 
LYFTUFJÖLBÝLI Í HINU SÍVINSÆLA AKRALANDI Í GARÐABÆ. 
Skjólgóðar suðursvalir. Bílastæði.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Hofakur 5  210 Garðabæ 59.500.000

Herbergi: 3-4       Stærð: 132,9 m2         Bílskýli 
OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní kl. 18:30-19:00 

Einstaklega vandað og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum með rúmgóðu 
og opnu rými á aðalhæð þar sem er eldhús, borðstofa, stofa, gestasnyrting og 
geymsla. Á efri hæð er hjónaherbergi m/fataherbergi og sérbaðherbergi, 2 barna-
herbergi og annað baðherbergi, auk sjónvarpshols og þvottaherbergis. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Sandakur 8  210 Garðabæ 99.900.000

Herbergi:  4-5      Stærð: 242,6 m2          Bílskúr 

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

EINSTAKT HÚS! Arkitektahannað einbýlishús á tveimur hæðum. Stofur m/útgengt 
á verönd, eldhús, þvottahús og snyrting á aðalhæð. Glæsilegur beinn stigi liggur 
að fjölskyldurýminu á efri hæð, þar sem einnig eru 2 svefnherbergi (voru áður 3), 
baðherbergi og útgengt á pall með heitum potti. 36 fm. bílskúr og hiti í aðkeyrslu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Fagraberg 14  221 Hafnarfirði 89.900.000

Herbergi: 3-5      Stærð: 268,5 m2 

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

HRINGIÐ OG  BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699-4610

Verð: 58,5-95 m

Glæsilegt 3ja hæða álklætt  fjölbýlishúsi við Nýhöfn 7 í Sjálandi Garðabæ.Glæsilegar 
innréttingar frá Brúnás, með steinplötu í eldhúsi  og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Baðherbergi verða búin vönduðum hreinlætistækjum, fallegri innréttingu, innbyggð 
blöndunartæki, flísalögð sturta með glerhlið og flísalagt í hólf og gólf. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 105,8 – 150,1 m2       

Nýhöfn 7   Sjálandi Garðabæ

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

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

Þinghólsbraut 28   200 Kópavogi 51.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð í tvíbýli ásamt stúdeóíbúð  í 
hluta af bílskúr. Eignin er með þrjú svefn., stofu og góðri 
borðstofu við eldhús. Búið að endurnýja þakklæðningu á 
húsinu. Eigninni verður skilað með þakkanti á bílskúr ásamt 
útiljósum. Bílskúrinn er byggður 2009. Nýlega málað húsið að 
utan. 

Skoða skipti á minni eign í hverfinu.

Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbegi: 4 m/auka stúdeóíbúð      Stærð: 152,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní kl. 17.30-18.00

Hátún 8    40.900.000

820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 13. júni kl 17.30-18.00

Kvistavellir 43   78.800.000

694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 157,4 m2        Tvöfaldur bílskúr

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. júní kl 17.30-18.00.

VERÐ: 49.900.000

Naustabryggja 27    

820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 117,0 m2

LANGALÍNA 20-26 SJÁLANDI Garðabæ 

Aðeins 3 íbúðir óseldar. Um er að ræða vandaðar 3-4ra herbergja íbúðir í þriggja hæða lyftuhúsi við sjávarsíðuna. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás, steinn á borðum í eldhúsi, AEG eldhústæki, flísalagt gólf á baði og þvottahúsi en að öðru leyti skilast
íbúðirnar án gólfefna Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Gólfhiti í allri íbúðinni og innfelld lýsing í aðalrýmum. 
Traustur byggingaraðili.  Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 12.júní að Löngulínu 20 og 22 frá kl. 17.00-17.40

Herbergi: 3-4       Stærð: 139-155,9 m2 

Verð frá: 76-85 millj.

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

NÝ-

BYGGING 

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní kl. 17.30-18.00 

Barónsstígur 49    34.900.000

820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 77,1 m2

HRINGJA OG BÓKA SKOÐUN

Holtsvegur 33 210 Garðabæ

Fasteignasalan TORG kynnir nýja 5 herbergja 165,7fm  glæsilega penthouse 
útsýnisíbúð tilbúin til innréttinga á fimmtu hæð merkta 0501 í nýbyggingu á 
Holtsvegi 33 í Garðabæ. Búið er að flísaleggja öll vottrými og forstofu. Eitt bílastæði 
í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt B05. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 166 m2

79.900.000

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

Helluvað 19 210 Garðabæ

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Stærð 
íbúðar er 67,8 fm. + bílskýli. Íbúðin skiptist: Í forstofu, stofu, eitt svefnherbergi, eld-
hús og baðherbergi. Í kjallara er sér geymsla. Einnig fylgir sér stæði í sameiginlegu 
bílskýli. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 67,8 m2

33.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. júní kl. 17.30-18.00

Engihjalli 9   34.900.000

893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 97,4 m2       9. hæð

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 893 4416

Ögurhvarf 2   TILBOÐ

893 4416

Herbergi:  Opinn salur      Stærð: 230 m2

Verð frá: 76-85 millj.

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 15. júní kl. 17:30-18:00

Arnarsmári 10    201 Kópavogi 39.900.000

Falleg og vel skipulögð 4 herbergja endaíbúð á 2. hæð í snyrti-
legu fjölbýli. Eldhús með góðri viðarinnréttingu, stofa er björt og 
rúmgóð, hjónaherbergi með stórum fataskápum, 2 barnaher-
bergi með fataskápum, baðherbergi með hvítri innréttingu og 
flísalagt í hólf og golf. Á gólfum er gegnheilt parket. Þvottahús 
er innan íbúðar. Stutt er í alla þjónustu, leikskóla og skóla.   

Upplýsingar veitir Þóra  fasteignasali í gsm: 822 2225 

Stærð: 89,5 m2

NÝ GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ MIKLU ÚTSÝNI!

Garðatorg 2b (íb605)  210 Garðabæ 86.500.000

Mjög vönduð 3ja herb. íbúð á sjöttu hæð, merkt 605, með miklu 
útsýni til suðurs og vestur. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaher-
bergi, tvö baðherbergi, eldhús, borðstofu, sjónvarpskrók og stofu 
ásamt tveimur svefnherbergjum. Tvennar svalir fylgja íbúðin-
ni,suður-svalir, um 8fm og vestur-svalir um 3,2fm, auk stæði í 
bílageymslu og geymsla í sameignþ Stutt í alla þjónustu sem er í 
miðbænum. Afhending íbúðar við undirritun kaupsamnings.

Allar nánari upplýsingar, bókun skoðunar, teikningar og 
skilalýsing hjá Fasteignasölunni TORG í síma 520 9595

Herbergi: 3     Stærð: 143,1 m2

Jöldugróf 17  72.900.000

698 7695

Herbergi: 6      Stærð: 207,5 m2        Bílskúr 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. júní kl. 18:30-19:00

Langalína 34    78.000.000

820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 152,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.8202222 

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

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

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



698 7695

Hofakur 5  59.500.000

Herbergi: 3-4       Stærð: 132,9 m2         Bílskýli 
OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní kl. 18:30-19:00 

698 7695

Sandakur 8  99.900.000

Herbergi:  4-5      Stærð: 242,6 m2          Bílskúr 

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

698 7695

Fagraberg 14  89.900.000

Herbergi: 3-5      Stærð: 268,5 m2 

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

HRINGIÐ OG  BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699-4610

Verð: 58,5-95 m

699 4610

Stærð: 105,8 – 150,1 m2       

Nýhöfn 7   
SJÁVAR-

ÚTSÝNI

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

Þinghólsbraut 28  51.900.000

898 3326

Herbegi: 4 m/auka stúdeóíbúð      Stærð: 152,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní kl. 17.30-18.00

Hátún 8    105 Reykjavík 40.900.000

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað 
miðsvæðis í borginni. Um er að ræða íbúð í einni af Sigvald-
ablokkunum vinsælu.  Húsið státar af einum af aðalsmerkjum 
Sigvalda en það hefur þá sérstöðu að allar íbúðir eru með glugga 
í þrjár áttir og eykur það  á gæði íbúðarinnar. Rafstýrð útihurð við 
aðalinngang. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum og rúmgóðri 
stofu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 89,2 m2

OPIÐ HÚS Þriðjudaginn 13. júni kl 17.30-18.00

Kvistavellir 43   221 Hafnarfjörður 78.800.000

Frábært fjölskylduhús á einni hæð með 5 svefnherbergjum og 
tveimur baðherbergjum. Mikil lofthæð er í húsinu og innfellt lýsing 
er í öllum rýmum ásamt gólfhita. Gott bílaplan með stimpilsteypu 
og snjóbræðslu er fyrir framan eignina. Garður er frágengin með 
palli, grasi og snjóbræðslu. Bílskúrinn er tvöfaldur með flísum á 
gólfi og góðum opnanlegum gluggum.   
  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 157,4 m2        Tvöfaldur bílskúr

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. júní kl 17.30-18.00.

VERÐ: 49.900.000

Naustabryggja 27    110 Reykjavík

Glæsilega penthouseíbúð með mikilli lofthæð og stæði í lokaðri bílageymslu í bryggjuhverfi Grafarvogs. Eignin er á 
2 hæðum (efstu hæð) með tvennum svölum og frábæru útsýni út á sjó. Fallegar sérsmíðaðar innréttingar, gegnheilt 
parket, granít á borðum og innfelld lýsing. Íbúðin er nýmáluð að innan. Örstutt út í náttúruna og fallegar gönguleiðir 
við sjóinn.  Þetta er íbúð sem hefur verið mikið lagt í og er íbúðin stílhrein og falleg. Eign fyrir fagurkera. Íbúðin er í 
dag 4ra herbergja en samkvæmt teikningu er gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum og mætti því hæglega fá 3ja svefn-
herbergið ef vilji er til þess. Sjón er sögu ríkari.   
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 117,0 m2

LANGALÍNA 20-26 

699 4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 12.júní að Löngulínu 20 og 22 frá kl. 17.00-17.40

Herbergi: 3-4       Stærð: 139-155,9 m2 

Verð frá: 76-85 millj.

Sigríður

699 4610

NÝ-

BYGGING 

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. júní kl. 17.30-18.00 

Barónsstígur 49    101 Reykjavík 34.900.000

Um er að ræða þriggja herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi 
á frábærum stað í miðborg Reykjavíkur þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, sundlaug og alla þjónustu. Gengið er inn í íbúðina 
bakatil. Í dag eru þrjú svefnherbergi í íbúðinni (geymsla notuð 
sem herbergi). Geymsluskúr fylgir eigninni.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 77,1 m2

HRINGJA OG BÓKA SKOÐUN

Holtsvegur 33 

694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 166 m2

79.900.000

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

Helluvað 19 

694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 67,8 m2

33.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. júní kl. 17.30-18.00

Engihjalli 9   200 Kópavogi 34.900.000

Rúmgóð og vel skipulögð, skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 9. hæð með glugga 
á þrjár hliðar.  Tvennar stórar svalir, til suður og vesturs. Þrjú svefnherbergi. Mikið 
endurnýjuð íbúð, m.a. bað og eldhús nýlega endurgerð og skipt um tæki sem öll 
fylgja. Þvottahús 3ja íbúða er á hæðinni. Geymsla í kjallara. Frábært útsýni til allra 
átta. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 97,4 m2       9. hæð

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 893 4416

Ögurhvarf 2   203 Kópavogi TILBOÐ

Verslunar og þjónustuhúsnæði á afar góðum stað að Ögurhvarfi 2 í Kópavogi. 
Vaxandi starfsemi í hverfinu og mikil umferð á nærliggjandi stofnbrautum. Umrætt 
rými snýr að umferðinni, innst við efra bílastæðið. Stærð þess er 230 fm, nánast 
einn salur með lofthæð rúmir 5,5 metrar. 
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi:  Opinn salur      Stærð: 230 m2

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 15. júní kl. 17:30-18:00

Arnarsmári 10   39.900.000

822 2225 

Stærð: 89,5 m2

NÝ GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ MIKLU ÚTSÝNI!

Garðatorg 2b (íb605)  86.500.000

520 9595

Herbergi: 3     Stærð: 143,1 m2

Jöldugróf 17  108 Reykjavík 72.900.000

Fjölskylduvænt einbýlishús á einni hæð með 4 svefnherbergjum, óskráðum 
kjallara og steyptum 45,9 fm. bílskúr. Rúmgóð stofa og hol/borðstofa þaðan sem 
útgengt er á suðurvesturpall.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6      Stærð: 207,5 m2        Bílskúr 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. júní kl. 18:30-19:00

Langalína 34    210 Garðabæ 78.000.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  Sjálandi 
Garðabæjar. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt 
er að loka með hurð. Húsið stendur á einstaklega góðri lóð alveg 
við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt m.a að snæfellsjökli 
og að Bessastöðum. Eigninni fylgir 127,3fm sérafnotaréttur á 
lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i 
skráðum fermetrum.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 152,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.8202222 

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

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

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595



Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk  
Löggiltur fasteignasali
863-0402 / 519-2600
asdis@husaskjol.is

Sigurður Gunnarsson
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
899-1987 / 519-2612 
siggunn@husaskjol.is

Auðun Ólafsson
Löggiltur fasteignasali
519-2604/894-1976 
audun@husaskjol.is

Magni Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
865-6937 
magni@husaskjol.is

Sveinbjörn Rosén 
Guðlaugsson
Lögfræðingur í námi til 
löggildingar fasteignasala
848-0783/519-2605 
sveinbjorn@husaskjol.is

Hulda Einarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
899-5224 
hulda@husaskjol.is

Bergrós Hjálmarsdóttir
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
893-9381 / 519-2613   
bergros@husaskjol.is

Einbýlishús á tveimur hæðum, með 3 svefnherbergjum,  
3 stofum og bílskúr.  Húsið er mjög vandað með verðlauna-
garði og stórglæsilegilegu útsýni yfir Hafnarfjörðinn og sjóinn.  
Frábær staðsetning , 5 mín upp í fjall og 10 mín. Í miðbæ  
Hafnarfjarðar.  New York Times fjallaði nýlega um húsið.

Erluás 21, 221 Hafnarfjörður

Verð: 89.900.000

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

einbýlishús
Stærð: 285,5 fm

3Herbergi:

ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI FRÁ ÍBÚÐINNI.  
Mjög fín 4ra herbergja íbúð á 1.hæð ásamt stæði í bílageymslu.   
Óhindrað sjávarútsýni er frá öllum gluggum íbúðarinnar og 
einstakt að geta séð beint út á sjó frá hvaða glugga sem er.  
Gengið út á palla frá bæði hjónaherbergi og stofu.

Norðurbakki 23, 220 Hfj.

Verð: 69.700.000

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

fjölbýli
Stærð: 138,1 fm

 3Herbergi:

4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fjórbýli ásamt stæði í bílag-
eymslu,fallegt útsýni frá stofu.  Eignin er miðsvæðis og staðsett 
í litlum botnlanga í göngufæri við Kringluna og MH.

Neðstaleiti 11, 103 Reykjavík

Verð: 48.900.000

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

fjölbýli
Stærð: 112,5 fm

3Herbergi:

Opið hús þriðjudaginn 
13. júní kl. 17:30-18:00

3ja herbergja íbúð  með tveimur svefnherbergjum, útgengt er út 
á svalir frá stofu með mjög góðu útsýni yfir Kópavoginn.  Íbúðin 
er vel staðsett í litlum botnlanga þar sem er stutt í alla þjónustu.

Björt og vel skipulögð íbúð á góðum stað í Hafnarfirði. Íbúðin 
er á efstu hæð og skiptist í eldhús, baðherbergi, stofu og 
svefnherbergi er inn af stofu og er stúkað af með léttu skilrúmi. 
Út frá stofu er gengið út á rúmgóðar suðvestur svalir með góðu 
útsýni. Í sameign er sérgeymsla, þvottahús og hjólageymsla.

Galtalind 1, 201 Kópavogur

Álfaskeið 92, 220 Hafnarfjörður

Verð: 39.900.000

Verð: 25.900.000

Tegund:

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Auðun gsm: 894-1976

fjölbýli

fjölbýli

Stærð:

Stærð:

89,3 fm

50 fm

2

1

Herbergi:

Herbergi:

Opið hús þriðjudaginn 
13. júní kl. 18:30-19:00

Opið hús mánudaginn 
12. júní kl. 17:30-18:00

Endaraðhús á þremur hæðum, með tvöföldum bílskúr, palli og 
potti. Í dag eru 3 svefnherbergi en möguleiki á 5 samkvæmt 
teikningu.  2 fullbúin baðherbergi.  Möguleiki á aukaíbúð á 
jarðhæð.  Þar sem þetta er endahús er stærri garður en gengur 
og gerist í Bryggjuhverfinu, mjög fallegt útsýni er frá húsinu.  

Falleg afar björt og vel skipulögð fimm herbergja endaíbúð á 
annarri hæð við Hjarðarhaga 44 í Vesturbænum í Reykjavík. 
Eignin skiptist í hol, fjögur rúmgóð svefnherbergi, eldhús, stofu, 
baðherbergi og geymslu. Rúmgóðar vestursvalir. Í sameign er 
sérgeymsla, sameiginlegt þvottaherbergi og hjólageymsla.

Naustabryggja 28, 112 Rvk.

Hjarðarhagi , 107 Reykjavík

Verð: 76.900.000

Verð: 56.900.000

Tegund:

Tegund:

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Auðun gsm: 894-1976

raðhús

fjölbýli

Stærð:

Stærð:

227,2 fm

124,4 fm

3

4

Herbergi:

Herbergi:

Opið hús þriðjudaginn 
13. júní kl. 17:30-18:00

Björt og fín stúdíó íbúð með mjög góðu útsýni. Íbúðin er á þriðju 
hæð og skiptist í eldhús, stofu, svefnrými, baðherbergi og forst-
ofu. Í sameign er þvottahús og hver með sína vél, sér geymsla 
sem er ekki skráð í fermetratölu, hjóla- og vagnageymsla. 
Garðurinn er stór með nýlegum leiktækjum fyrir börnin. 

Vel skipulögð þriggja herbergja íbúð á annari hæð við Móabarð 
36 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, tvö rúmgóð svefn-
herbergi með fataskápum og úr öðru herberginu er gengið út á 
vestursvalir, eldhús, stofa, baðherbergi og geymsla. Í smeign er 
sérgeymsla, sameiginlegt þvottaherbergi og hjólageymsla.

Hraunbær 58, 110 Reykjavík.

Móabarð, 220 Hafnarfjörður

Verð: 23.200.000

Verð: 33.500.000

Tegund:

Tegund:

Bergrós gsm: 893-9381

Sigurður gsm: 899-1987

fjölbýli

fjölbýli

Stærð:

Stærð:

45 fm

86,7 fm

1

2

Herbergi:

Herbergi:

Opið hús þriðjudaginn 
13. júní kl. 18:00-18:30

Opið hús þriðjudaginn 
13. júní kl. 18:00-18:30

Opið hús mánudaginn 
12. júní kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudaginn 
12. júní kl. 18:30-19:00

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

ERTU Í FASTEIGNAHUGLEIÐINGUM ERLENDIS?
Húsaskjól fasteignasala er hluti af alþjóðlegri fasteignakeðju, www.Leadingre.com og hefur aðgang að  

fasteignasölum í meira en 60 löndum. Við erum þinn fulltrúi erlendis hvort sem þú þarft að kaupa eða selja.  

Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk Valsdóttir, framkvæmdastjóri Húsaskjóls  
í síma: 863-0402 eða í email: asdis@husaskjol.is



588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Friðjónsson
Sölustjóri
Friðjónsson
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Sigurgeirsdóttir
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Aðstoðarm.
Fasteignasala
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

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

  S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

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

Glæsileg  170 fm þakíbúð í Úlfarsárdal

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

95
milljónir 170 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Höfum í einkasölu 
glæsilega 170 fm 
þakíbúð í nýju 10-íbúða 
húsi við Friggjarbrunn í 
Úlfarsárdal. Glæsilegar 
innréttingar,  tvö bílast.  
í bílag. Glæsilegt útsýni 
yfir Reykjavík

Glæsilegt útsýni

Tveggja íbúða einbýli við Móabarð 4b í Hafnaf.

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

64,9
milljónir 195,2 fm

Einbýli 5-7 herb.

Aukaíbúð 
60 fm

Stærri íbúð er 4ra herb.  
íbúð með rúmgóðum 
bílskúr og stórum 
stofum, og sérafnota 
verönd með skjólgirð-
ingum. Minni íbúð er 2ja 
herb. með sérinngangi 
og sér bílastæðum.

LAUS STRAX 

Vatnsstígur - 101.Rvk. Lúxus útsýnisíbúð.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Tilboð
179 fm

Fjölbýli 3ja herb

Útsýni

Stórglæsileg útsýnisíbúð 
á 15.hæð í hæðsta 
húsinu í Skuggahverfinu 
hönnuð af Rut 
Káradóttur.  Eitt mesta 
útsýni í Rvk. Eign í 
sérflokki. Nánari uppl. 
hjá Ingólfi 896-5222

LÚXUS  EIGN

Verslunar og atvinnuhúsnæði í Neskaupstað.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

Tilboð
629,8 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Laus strax

Til sölu verslunar-
húsnæði á einni hæð 
samtals 629,8 fm 
byggt að hluta 2004. 
Húsnæðið er súlulaust, 
steyptir útveggir, límtrés 
loftabitar.  
Næg bílastæði

Sérhæð með bílskúr við Bólstaðarhlíð 31.

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

59,9
milljónir 142,5 fm

Hæð 5-7 herb.

Bílskúr

Opið hús í dag mánudag 
frá kl 17.30 til 18.00, 
þar er til sýnis vel 
skipulögð sérhæð með 
bílskúr á frábærum 
stað við Bólstaðarhlíð. 
3-herb. 2-stofur, bílsk. 
laus við kaupsam.

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

Baugakór 13 - Kópavogi - opið hús !

44,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Opið hús þriðjudag 
13. júní kl. 17:00 -17:30 
Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu

Langamýri 18  - Garðabæ - opið hús !

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

42,9
milljónir 83,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Verönd

Opið hús mánud.12. júní 
kl. 17:00 -17:30 
Falleg 3ja herb. íbúð á 
1.hæð með sérinngangi 
og sólríkum palli.

OPIÐ HÚS

Völvufell 46 - Reykjavík- opið hús !

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

35
milljónir 108.,5  fm

Fjölbýli 4ra herb

Yfirb. svalir

Opið hús mánud.12. júní 
kl. 19:00 -19:30 
Rúmgóð og mikið 
endurnýjuð 4ra herb. 
íbúð á 3 hæð með yfirb. 
svölum. Stutt í helstu 
þjónustu s.s. skóla, 
leikskóla og heilsurækt.

OPIÐ HÚS

Grundargerði 13- Reykjavík

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

28,5
milljónir 48,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Góð 3ja herb. íbúð með 
sérinngangi í risi við 
Grundargerði 13. Vinsæl 
staðsetning - Góð fyrstu 
kaup - Stutt í helstu 
þjónustu s.s. skóla, 
leikskóla, heilsurækt og 
verslanir.

Góð staðsetning

Skeiðarvogur 7 - 2ja með sérinngangi. Opið hús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

26,8
milljónir 57,5 fm

Tvíbýli 2ja herb

Sérinngangur

Mjög góð tæpl.60 fm 
íbúð í kjallara m.sér-
inngangi á frábærum 
stað. Stutt í alla 
þjónustu. Eign í mjög 
góðu standi á góðu 
verði. Opið hús mánud. 
12.júní kl.16.30-17.00

BREIÐVANGUR 9 - Hfj. Mjög góð 4ra. Opið hús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

39,9
milljónir 118,7 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sólarsvalir

Afar rúmgóð og vel 
skipulögð, mikið 
endurnýjuð 118,7 fm 
íb. á 2.hæð í góðu 
velstaðsettu fjölbýli í 
norðurbæ Hfj. þvottah. í 
íbúð. Opið hús mánudag 
12.júní kl.17.30-18.00

SVÖLUÁS 1.A - HFJ. Glæsileg 3ja m.sérinng.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

38,8
milljónir 87,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Glæsileg ca 90 fm 
3ja herb. útsýnis 
íbúð á 3.hæð (efstu) í 
klæddu nýlegu fjölb. 
Sérinngangur. Sér 
þvottahús. Glæsilegt 
útsýni. Opið hús Mánud.
12.júní kl.18.30-19.00

ESPIGERÐI - ÚTSÝNISÍBÚÐ Í VESTUR.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

39,7
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Lyftuhús

Velskipulögð 105 fm 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í ný viðgerðu 
eftirsóttu lyftuhúsi. Laus 
fljótlega. þvottaherb. 
í íb. Íbúðin er í 
upprunalegu ástandi en 
þó vel umgengin. 

Mikið útsýni

ÞRASTARÁS 18. Glæsileg útsýnisíbúð.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

43,8
milljónir 111,4 fm

Parhús Sérbýli

Útsýni

Nýleg falleg 4ra 
herbergja endaíbúð á 
fallegum útsýnisstað 
í Hfj. Góðar vestur 
útsýnissvalir. þvottahús 
í íb. Nýl.gólfefni. Góðar 
innréttingar og skipulag.

Rauðhamrar 12 - Grafarvogi. 4ra+bílskúr

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

48,5
milljónir 140,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskúr 

Mjög góð 120 fm 4ra 
herbergja íbúð á 1.hæð 
+ 20,5 fm bílskúr. 
þvottahús í íbúð, góðar 
suðvestur svalir. Vönduð 
íbúð á rólegum eftir 
sóttum stað í Grafarvogi.

LAUS FLJÓTL 



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ingibjörg Agnes 
Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Jóhanna 
Gustavsdóttir  

Sölufulltrúi
nemi í löggildingu 

fasteignasala
Sími  698 9470  

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

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

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

• Einstaklega fallega og mikið endurnýjaða 78,2 fm. 
3ja herbergja íbúð á 1. hæð.  

• 2 rúmgóðar stofur og eitt rúmgott svefnherbergi.  
Eldhús og baðherbergi nýlega standsett.  

• Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Gler og 
opnanleg fög nýlega endurnýjað.  

• Ofnar nýlega endurnýjaðir.  
• Snyrtileg sameign.
• V. 44,9 millj.

• 67 fm. 2ja herb. endaíbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi 
m/stæði í bílageymslu.

• Opin og björt endaíbúð með norðursvölum og 
stórkostlegu sjávar-og fjallaútsýni

• Þvottahús í sameign á hæðinni m/þvottavél og 
þurrkara, geymsla í sameign.

• Góð staðsetning, ýmis verslun, þjónusta, 
 sundlaug og skólar í göngufæri.
• V. 37,9 millj.

• Snyrtileg 135,6 fm neðri hæð í parhúsi.
• Íbúð 100 fm og bílskúr 35,6 fm.
• Sérinngangur og lokaður garður.
• Útgengt á hellulagða verönd.
• V.59,9 millj.

REYNIMELUR 49 – 107 RVK.
Einstaklega fallega og vel skipulagða 52,7 fm. 2ja 
herbergja íbúð í kjallara.  Gluggar og gler nýlega 
endurnýjað.  Skólp og drenlagnir endurnýjað fyrir 
nokkrum árum. Baðh. nýlega standsett.  
Laus við kaupsamning. V. 30,9 millj.

FLÓKAGATA 62 – 105 RVK.
Einstaklega fallega 54,2 2ja herb. íbúð í kjallara, 
afar lítið niðurgrafna. Sérinngangur og hellulagt 
sérbílastæði.  Eldhús og baðh. nýlega stand-
sett.  Hitalagnir endurnýjaðar fyrir nokkrum árum.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Laus við kaupsamning.V. 33,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband  
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband  
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband  
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

BERGÞÓRUGATA 16A  - 101 RVK. OPIÐ HÚS MÁN. 12. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00

NESVEGUR 104 – 170 SELTJ.NES OPIÐ HÚS MÁN. 12. JÚN FRÁ KL. 17.30 – 18.00

AUSTURSTRÖND 8  -  170 SELTJARNARNES.

Hafðu samband 
JÓHANNA GUSTAVSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Nemi í löggildingu  
fasteignasala. Sími  698 9470

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari 
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

Vegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT

s. 692 3000 s. 893 7806 s. 898 9979

www.midbaer.is Nánari upplýsingar um eignir á

Fjölbýli 

Bi
rt 

m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 in
ns

lá
tta

rv
ill

ur
 o

g 
m

yn
da

br
en

gl
 (M

ID
13

04
)

Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi
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S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT

Árvellir  á Kjalarnesi er skráð 
gistiheimili. Um er að ræða 15 
herbergja 299,1 m2 hús á tveimur 
hæðum auk 53,2 m2 sumarhúss. 
Lóðin er tæpir 9 hektarar . Stór 
pallur með tveimur heitum 
pottum fylgir húsinu húsinu.  Í 
húsinu eru 7 tveggja manna 
herbergi með sameiginlegri bað 
og klósettaðstöðu en  6 herbergi 
eru einstaklingsherbergi með sér 
baði auk sameiginlegra rýma.  

Í sumarhúsinu er eitt herbergi  auk svefnlofts. Árvellir 2 er 210 m2 einbýlishús með 7 herbergjum.  Um er að 
ræða þrjú 2ja manna herbergi, tvö  einstaklingsherbergi og eitt 4 til 6 manna herbergi auk mikils sameig-
inlegs rýmis. Það er því gistirými í þessum húsum fyrir 37-40 aðila í 22 herbergjum í umræddum þremur 
húsum sem eru öll nýuppgerð. Búið er að teikna hugmynd af smáhýsum á landinu.Góður leigusamningur er 
um allar eignirnar til 1. nóv. 2017 

Árvellir - Tækifæri í ferðaþjónustu !! Bakkastaðir - Glæsilegt hús, einstök staðsetning!!

Nesbali
Stórglæsilegt 239.6 fm. 
einbýlshús ásamt innbyg-
gðum bílskúr að Nesbala 
Seltjarnarnesi.Bílskúr er 
rúmgóður með geymslu 
innaf. Gróinn garður og 
verönd í suður, göngusti-
gar beggja vegna hússins 

inn í garðinn.  Húsið er stórglæsilegt og á einni hæð.  Ljós viður í 
loftum, parket og flísar á gólfum, glæsilegar innréttingar, steinn í 
gluggaskistum og borðplötum (að mestu).  
Verð: 127.9 millj.

Sifjarbrunnur  
Innanhússhönnun eftir 
Berglindi Berndsen og 
Helgu Sigurbjarnardót-
tur!!! Mjög fallegt og vel 
skipulagt raðhús á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr við 
Sifjarbrunn í Úlfarsárdal-
num. Flatarmál eignarinnar 

er 212,7 fm.  Eignin er staðsett í fjölskylduvænu og rólegu hverfi og 
afhendist hún fullbúin fyrir utan gólfefni. Búið að flísaleggja baðher-
bergi og þvottahús.  Lóðin er fullkláruð þ.e. búið er tyrfa garðinn og 
bílaplan hellulagt, hitalögn komin í plan. Gólfhiti er í öllu húsinu nema 
bílskúr, þar ofnhitun.    Verð: 79.9 millj. 

Viðarrimi 
Viðarrimi 23 .Til sölu mjög 
fallegt og vel skipulagt 
175,2 ferm. 4 - 5 herbergja 
raðhús í Grafarvogi, þar 
af 29 fm bílskúr .Eldhús, 
ljós innrétting, góður 
borðkrókur. Stofa/borðsto-
fa er mjög rúmgóð, útgengt 

á suður verönd/pall. Á gangi eru 2 barnaherbergi og hjónaherbergi, 
sjónvarpshol. Baðherbergi , baðkar, innrétting. Parketkorkur /flísar á 
gólfum. Bílskúr er 29 fm. Fallega og vel ræktaður garður til suðurs og 
norðurs, tveir pallar/verönd.  
V. 70.9 millj.

Stórglæsilegt einbýlishús alls 
319,6 fm á frábærum útsýnisstað 
á Bakkastöðum í Grafarvogi. 
Óhindrað útsýni til allra átta, glæ-
sileg harðviðarverönd og heitur 
pottur í garði. Hússtjórnarkerfi til 
stjórnunar hita, lýsingar og glug-
gatjalda.Gólfhiti og innfelld lýsing 
í loftum flestra rýma. Rafdrifin 
gluggatjöld í stofu og borðstofu. 
Stór bílskúr, flísalagt gólf, skápar 
á öllu veggjum, vínkælar og 

vínrekkar. Sjónvarpsstofa, rennihurðir, viðarklædd að utan og innan. Innibyggðir fataskápar í veggjum sjón-
varpsstofu. Stofa og borðstofa eru með gluggum frá gólfi upp í loft. Glæsilegur arinn í stofu. Rennihurðar 
út á um 300 fm. verönd og stórfenglegt útsýni. Eldhús er með Miele tækjum og granit borðplötur. Rennihurð 
út á suðurhluta verandar. Fimm svefnherbergi eru í húsinu. Glæsilegt baðherbergi, sturta, upphengt wc, 
flísalagt í hólf og gólf, frábær lýsing. Svefnherbergi er með eintaklega vel hönnuðu fataherbergi og svo 
baðherbergi, nuddbaðkar, sturta upphengt wc og flísalagt í hólf og gólf. Hurð út á verönd frá baðherbergi. 
Parket og flísar er gólfefni á húsinu. Golfvöllur GR Korpúlfsstaðir er í göngufæri, skóli og leikskóli í hverfinu.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is



Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi. 

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11 hæðir.  Fjölmargar stærðir í 
boði allt frá 120  til 194 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum 
gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timbur-
veröndum.  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 5 í Kópavogi. 
LUNDUR 5

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 bílageymslu 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 Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Nýhöfn 7 í 9 íbúða 3ja hæð fjölbýlishúsi með lyftu.  
Mikið sjávarútsýni. 105,8 fm. til 150,1 fm. að stærð.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og 
rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  
Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 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

SUÐURHÓLAR 35E
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
• 111 Rvk. 
• 3ja herb. 
• 70,3 fm.
• C.a. 30 fm. timburverönd 
• Sérinngangur. 
• Álklætt hús.
• Byggt árið 2007.
• Verð 34,9 millj.  

SKIPHOLT 66
• 105 Rvk.  
• 5 herb. 
• 2. hæð. 
• 196 fm. 
• Bílskúr. 
• Byggt árið 2000. 
• Verð 74,5 millj. 

STAÐARSEL 1
• 109  Rvk. 
• Einbýli. 
• 234 fm. 
• Gott viðhald. 
• Stór bílskúr. 
• Verð 79,8 millj.  
Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30 

HVANNHÓLMI 28
• 200 Kóp. 
• Einbýli. 
• 304,8 fm. 
• 2 hæðir. 
• Góður bílskúr. 
• Glæsilegur garður. 
• Verð 89,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 

MIÐBRAUT 19
• 170  Seltj. 
• 107 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílskúr. 
• Verð 44,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:15 til 17:45

SÓLEYJARRIMI 19
• 112  Rvk. 
• 4ra herb. 
• 121 fm. 
• Jarðhæð. 
• Sérinngangur. 
• Stæði í bílgeymslu. 
• Lyfta. 
• Verð 52,9 millj.  
Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA 20-26

Nýhöfn 7

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 20-26 í Sjálandi Garðabæ. 

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

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

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Ólafur 
Tryggvason 
Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

SJÁVARÚTSÝNI



Nýhöfn kynnir tvær góðar eignir

Sóltún 28 I 105 Reykjavík
Falleg útsýnisíbúð á efstu hæð „penthouse” ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin 
er björt, opin og rúmgóð með tveimur stofum, eldhúsi og salerni á aðalhæð 
en tveimur svefnherbergjum og baðherbergi á efri hæð. Hún er búin vönduðu 
parketi á gólfum utan baðherbergis og eldhúss og fallegum innréttingum.
 
Sóltún 28 steinsteypt lyftuhús, byggt árið 1996 af Ístaki. Útveggir eru 
einangraðir að utan og klæddir viðhaldslitlum álplötum. Íbúðin er 113 fm,   
af því er geymslan 7,5 fm að stærð.

Rauðarárstígur 33 I 105 Reykjavík
Falleg 2ja-3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi, byggðu árið 1991. Stæði í 
bílageymslu, sér þvottahúsi og auka vinnu/tölvuherbergi, gluggalausu, innan íbúðar 
ásamt sérgeymslu í sameign. Íbúðin er búin ljósu parketi á gólfum utan votrýma, 
hvítum beyki innréttingum í eldhúsi, ágætu útsýni og rúmgóðum svölum.
 
Rauðarárstígur 33 er fjögurra hæða steinsteypt 21 íbúða fjölbýlishús með lyftu og 
bílageymslu, byggt árið 1991. Húsinu er vel viðhaldið en það var almálað árið 2009, 
lyfta mikið endurnýjuð 2012-2014 og tréverk í gluggum var málað 2016.

•  Stærð 113 fm með geymslu.
•  2 svefnherbergi
•  2 stofur

•  Mjög gott útsýni
•  Stæði í bílageymslu
•  Penthouse íbúð

•  Stærð 74,8 fm með geymslu
•  1 svefnherbergi
•  1 auka herbergi
•  Stæði í bílageymslu

Hafðu samband ef þú vilt fá sent söluyfirlit eða nánari upplýsingar. 
Síminn okkar er 515 4500 og netfangið nyhofn@nyhofnfasteignir.is

Söluskoðun óháðra fagmanna Frumherja liggur fyrir á öllum eignum sem Nýhöfn hefur til sölumeðferðar.

Nýhöfn fasteignasala ı Borgartúni 25 ı 105 Reykjavík ı Sími 515 4500 ı www.nýhöfn.is

Verð 39.900.000Verð 54.300.000

Opið hús: 
Mánudaginn 12. júní kl. 17:30-18:00

Umsóknarfrestur: Til og með 20. júní.    
Úthlutun: 21. júní kl. 12:00. 

Allar nánari upplýsingar á 
www.buseti.is og á skrifstofu 
Búseta í síma 520 5788

Síðumúli 10 
108 Reykjavík
sími 520 5788
buseti@buseti.is
www.buseti.is    

BÚSETI - ENDURSÖLUÍBÚÐIR
í Reykjavík og Hafnarfirði

4ra og 5 herbergja íbúðir 

B-
07

06
17

Bjallavað 11 - íbúð 301 
110 Reykjavík

4 herb. 118,1 m2 
Búseturéttur: 5.177.421,-
Búsetugjald: 172.846,-
Afhending: 8. ágúst 2017
Mögulegt lán: 2.000.000.- 
Ath. Ný gólfefni.

Þrastarás 12 - íbúð 201 
221 Hafnarfjörður

5 herb. 153,1 m2 
Búseturéttur: 6.165.579,-
Búsetugjald: 206.743,-
Afhending: Laus sem fyrst
Mögulegt lán: 2.500.000.- 
Ath. Íbúð uppgerð að hluta.

Einholt 12 - íbúð 102 
105 Reykjavík

5 herb. 156,6 m2 
Íbúð með sérinngangi og verönd.
Sérstæði í bílakjallara.
Kaupleiðir B og C
B-leið: Réttur 8.377.179,-
Gjöld: 335.599,-
C-leið: Réttur 12.377.179,-
Gjöld: 301.739,-
Afhending: Laus sem fyrst.

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
•  Örugg búseta meðan þér hentar
•  Þú festir minni fjármuni í fasteign
•  Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
•  Lægri kaup- og sölukostnaður
•  Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
•  Hátt þjónustustig

INNIFALIÐ Í MÁNAÐARGREIÐSLU
Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, 
hita, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í 
viðhaldssjóð.



Sala á nýjum búseturéttum hafin  

Fjölskylduvæn raðhús 
við Ísleifsgötu í Reykjavík

Ísleifsgata 2-10
5 herb. raðhús
Vel skipulagt og fjölskylduvænt 
raðhús. Björt stofa með opnu 
eldhúsi og aðgengi að hellu-
lagðri verönd í garði. Fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi 
og sjónvarpshol. Tengi fyrir heit-
an pott í garði. Tvö sérbílastæði 
og garður með skjólveggjum.

Dæmi: Ísleifsgata 4 - 145,8m2

Val um búseturétt: 
Kaupleið B: 8.100.000.- 
Kaupleið C: 12.100.000,- 
Kaupleið C+: 18.150.000.-
Búsetugjald frá 
kr.  246.257,- (C+)

Ísleifsgata 12-18
5 herb. raðhús með bílskúr
Vel skipulagt og fjölskyldu-
vænt raðhús með bílskúr. 
Björt stofa með aðgengi að 
hellulagðri verönd í garði. 
Fjögur svefnherbergi, fata-
herbergi, tvö baðherbergi og 
sjónvarpshol. Tengi fyrir heitan 
pott í garði. Tvö sérbílastæði 
og garður með skjólvegg.

Dæmi: Ísleifsgata 14 - 175,9m2

Val um búseturétt: 
Kaupleið B: 9.250.000.- 
Kaupleið C: 13.250.000,- 
Kaupleið C+: 19.875.000.-
Búsetugjald frá 
kr.  269.857,- (C+)

VANDAÐUR FRÁGANGUR 
• Húsin afhendast fullbúin með gólfefnum
• Fullfrágengin lóð með gróðri og stéttum 
• Vandaðar innréttingar frá GKS  
• Spanhelluborð og blástursofn  

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
• Örugg búseta meðan þér hentar
• Þú festir minni fjármuni í fasteign
• Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði

Allar nánari 
upplýsingar á 
www.buseti.is
og á skrifstofu 
Búseta í síma 
520 5788

• Fjármagnskostnaður
• Fasteignagjöld

BÚSETI húsnæðissamvinnufélag   •   Síðumúli 10   •   108 Reykjavík 
sími 520 5788   •   www.buseti.is   •   buseti@buseti.is

INNIFALIÐ Í MÁNAÐARLEGU BÚSETUGJALDI VIÐ ÍSLEIFSGÖTU

Ísleifsgata 2-10

Ísleifsgata 12-18

• Bruna- og húseigendatrygging
• Þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði

• Frábær staðsetning með óhindrað útsýni   
 vestur Úlfarsárdalinn 
• Stutt á Úlfarsfell og önnur útivistarsvæði 
 í óspilltri náttúru
• Örstutt í skóla og íþróttasvæði Fram
• Sundlaug, bókasafn og menningarmiðstöð   
 munu rísa á svæðinu á næstu árum

 Umsóknarfrestur til kl. 16:00 
þriðjudaginn 20. júní 
og úthlutun kl. 12:00 

miðvikudaginn 21. júní.



Rituhólar  13 – 109 Reykjavík Grandavegur 47 – 107 Reykjavík Tjarnarlundur. Sumarhúsalóðir við Heklurætur

101 Reykjavík fasteignasala og um allt land

SifSifSifSif

896 0669

896 0669

896 0669

896 0669

896 0669

896 0669

896 0669

896 0669

896 0669

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JÚNÍ KL. 17:30-18:00 
73,6 fm íbúð fyrir 60 ára og eldri á 3ju hæð með frábæ-
ru útsýni, rúmgóð og vel skipulögð íbúð. Sameignin 
er mjög snyrtileg. Húsvörður býr í húsinu. V-38,5 millj.
BJALLA 303. Frekari uppl. Veitir Sigrún, sölufulltrúi í 
síma 857-2267 eða á sigrun@101.is

Fallegt 20 hektara landsvæði í Borgarfirði 8 km. frá 
Borgarnesi, með fjallasýn allann hringinn. Lóðin sten-
dur á landi Ölvaldsstaða og liggur að landi Ferjubak-
ka. V-8,5 millj. Frekari uppl. Veitir Sigrún, sölufulltrúi í 
síma 857-2267 eða á sigrun@101.is

6 Sérlega skemmtilegar deiliskipulagðar sumar-
húsalóðir við Heklurætur í landi Haukadals. Fallegt 
útsýni, frábær staðsetning. Mikið berjaland. Rúmlega 
½ ha. hver lóð eða samtals 4,65 ha. Hægt er að 
kaupa saman lóðirnar eða í sínhvorulagi. Svæðið er 
deiliskipulagt og leyfi fyrir 65 fm. húsi á hverri lóð. Kalt 
vatn komið að lóðarmörkum og rafmagn á svæðinu. 
Hluta til gróið land og góð tækifæri til uppgræðslu. 
Hnitin sjást á deiliskipulagi. Verð frá kr. 1.3 millj.
Frekari uppl. Veitir Sigrún, sölufulltrúi í síma 857-2267 
eða á sigrun@101.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt einbýlishús á 
einstaklega fallegum útsýnisstað í Reykjavík. Eignin 
skiptist í Forstofu, stofu, eldhús, tvö baðherbergi, þrjár 
stofur, sjö herbergi, bílskúr og geymslu. V – 89,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
ris

tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22

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

fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
ris

tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22 Sigrún

Sigrún
Sigrún
Sigrún
Sigrún
Sigrún
Sigrún

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267

 857 2267Ólafía 
Ólafía 
Ólafía 
Ólafía 
Ólafía 
Ólafía 
Ólafía 

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242

898 8242
Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

Sigurlaug 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 

891 8308 Árný
Árný
Árný
Árný
Árný

     
Ritari

     
Ritari

     
Ritari

     
Ritari

     
Ritari

     
Ritari

     
Ritari

     
Ritari

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Hugguleg 2ja 
herb. 66 fm. íbúð 
á 2. og 3. hæð við 
Skólavörðustíg 44 A. 
. Húsið er steinhús 
byggt árið 1923.  Inn-
gangur að bakhúsi 
er gegnum lokað 
port og sér inngan-
gur í íbúðina frá 
bakgarði hússins. 
Íbúðin er á tveimur hæðum og skiptist í forstofu, hol, 
eldhús og baðherbergi á neðri hæð.  
Á efri hæð er stofa og opið svefnrými.  
Verð kr. 39,9 millj.  Opið hús í dag kl. 17-18.   
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Strikið 12 Garðabæ, íbúð 602. 
Opið hús í dag á milli 17 og 17:30
Glæsilegu útsýnisíbúð í Jónshúsi, við 
Strikið 12 í Garðabæ, fyrir 55 ára og 
eldri. Íbúðin er á 6.hæð (efstu) með 
útsýni til norðurs og  vesturs. Eignin 
er 120 fm auk stæðis í bílageymslu. 
Yfirbyggðar svalir sem ekki eru skráðar 
í fermetratölu. Tvö rúmgóð herbergi. 
Aukin lofthæð er í stofu og eldhúsi. Sér 
þvottahús. Gott aðgengi. Laus strax.

Verð 69,9 millj. 

Ásmundur Skeggjason lögg. fasteigna-
sali tekur vel á móti ykkur, bjalla 602.   
Gsm. 895 3000

Austurkór 96 – Kóp. Íb. 0301.
OPIÐ HÚS! Í 
dag mánudag, 
milli kl.12:30 og 
13:00 – Verið 
velkomin!
Glæsileg 4ra 
herb. 134,5 
fm íbúð. á 
efstu hæð, 
þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, 
tvennar svalir og frábært útsýni höfuðbor-
garsvæðið! -  Sjón er sögu ríkari!  Ásett verð 
57,9 millj. Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur í 
opnu húsi, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skólavörðustígur 44 A 

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag frá kl. 16:30 til 17:00. falleg og vel skipulögð 98,3 m2, 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með timburverönd. íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. sérgeymsla í sameign. V. 42,9 m.

Mjög björt og falleg 92,7 m2, 4ra herbergja 
íbúð á 1. hæð ásamt 36 m2 bílskúr í 
þríbýlishúsi. íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi, tvær samliggjandi stofur, eldhús, 
hol, og baðherbergi. Köld sérgeymsla og 
sameiginlegt þvottahús í kjallara. 

V. 46,4 m.

Barðastaðir 21 - 112 Grafarvogur 

Skipasund 3 - 104 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 
18:00

falleg 80,2 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu 
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. sérinngan-
gur af opnum svalagangi. eignin skiptist 
í svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
forstofu, hol, eldhús og stofu. sérgeymsla 
í kjallara. Góð stðsetning, stutt í skóla og 
leikskóla. V. 35,5 m.

154,9 m2 einbýlishús með bílskúr við sval-
barð 10 í hafnarfirði. eignin er skráð 154,9 
m2, það af einbýli 124,9 m2 og bílskúr 30 
m2. eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, for-
stofuhol, baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
eldhús, stofu og borðstofu. timburverönd í 
suðvesturátt. 

V. 54,9 m.

Svalbarð 10 220 Hafnarfjörður 

Bjallavað 15 - 110 Reykjavík  Kvíslartunga 90,92 og 94 - 270 Mos.  

230 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á 
tveimur hæðum, í byggingu. Á jarðhæð er 
forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottaherbergi, og geymsla. Á efri 
hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og svalir. húsin afhendast 
20.08.2017.  V. 62,5 m. - 64,9 m.

Bústaðavegur 53 - 108 Rvk. 

62,4 m2, 2ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á jarðhæð. íbúðin skiptist í svefnherbergi, 
stofu, eldhús baðherbergi, forstofu og 
geymslu. nýlega er búið er að endurnýja 
dren og spólplagnir frá íbúð. nýlega var 
þakkantur lagaður og húsið sprunguviðgert. 
V. 33,9 m.

Þrastarhöfði 5 - 270 Mos.

falleg 92 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 
með fallegu útsýni í 3ja hæða fjölbýlishúsi.  
íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. 
sérgeymsla er í kjallara. V. 41,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 13. júní frá kl. 17:00 
til 17:30

150,8 m2 neðri sérhæð í tvíbýlishúsi 
ásamt 25,8 m2 bílskúr. eignin skiptist í 
fjögur herbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, hol/borðstofu, eldhús, stofu og 
geymslur sem hefur verið breytt í herbergi 
með sérinngangi og eldhúsinnréttingu. 
V. 51,9 m.

Bjargartangi 17 - 270 Mosfellsbær 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús miðvikudaginn 14. júní frá kl. 17:30 
til 18:00 

112,6 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á 1. hæð 
með sér inngangi og timburverönd, í 2ja hæða 
fjölbýlishúsi. afgirt timburverönd í suðvestur. 
stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræk-
tarstöð. íbúðin skiptist í þrjú svefnherber-
gi(fjögur á teikningu), forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
sérgeymsla í sameign á jarðhæð. V. 48,9m.

           Klapparhlíð 26, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær  

Opið hús miðvikudaginn 14. júní frá kl. 16:45 
til 17:15 

Mjög falleg 99,3 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð 
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. fallegt 
útsýni. fallegar innréttingar. stutt í skóla, leik-
skóla, sund og líkamsræktarstöð. eignin skiptist 
í tvö svefnherbergi(þrjú herbergi á teikningu), 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu 
og borðstofu. sérgeymsla á hæðinni.  V. 44,9 m.

Klapparhlíð 13, íbúð 305 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Lindargata 58, 101 Rvk
NEÐRI SÉRHÆÐ. 

Góð, rúmlega 80 fm neðri sérhæð 
með sérinngangi á eftirsóknarverðum 
stað í miðborg Reykjavíkur. Tvö 
svefnherbergi og tvær stofur. Húsið 
hefur verið mikið endurnýjað á 
undanförnum árum. Mikil lofthæð. 

Verð 43,9 millj. 

Íbúðin er laus 15. ágúst. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Suðurgata, Siglufjörður
EINBÝLI

Glæsilegt og vel viðhaldið einbýlishús 
á góðum stað á Siglufirði ásamt 
tvöfaldum bílskúr, samtals 248,3 
fm. Skiptingin er eftirfarandi: Íbúð, 
garðskáli og tengigangur, samtals 
200,7 fm og tvöfaldur bílskúr 47,6 fm. 
Glæsileg lóð með góðum sólpalli og 
hellulagðri verönd. Mikið útsýni. Tvær 
lóðir fylgja húsinu. Nánari upplýsingar 
gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is 
/ 895-7205. Óskað er eftir tilboði.

Suðurgata, 300 Akranes
EINBÝLI

Fimm herbergja 130 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum, timburhús á 
steyptum kjallara. 

Eignin er í mjög lélegu ástandi og 
þarfnast umtalsverðs viðhalds/
endurnýjunar. 

Verð 18 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun. 

Húsið er laust við kaupsamning.

Kálfhólabyggð 13, 311 Borgarnes
SUMARHÚS

Góður 53 fm sumarbústaður ásamt 
svefnlofti á stórri lóð (1,7 hektara) í 
landi Stóra-Fjalls. 

Leyfi til þess að byggja annan bústað. 
Góð aðkoma. Stutt í margvíslega 
þjónustu. 10 mín akstur í Borgarnes. 
Mikill trjágróður og gott berjaland. 
Hagstæður lóðaleigusamningur.  

Verð 17,5 millj.

Laugarnesvegur 64, 2.hæð
2JA HERBERGJA.

Laugarnesvegur 64, 2.hæð: 

Góð tveggja herbergja ca. 48. fm 
íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýlis- 
húsi. Svalir frá stofu í suðaustur. 
Laus strax. 

Verð 27,9 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun, lyklar á 
skrifstofu.,

Sóleyjargata, 300 Akranes
EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.

117,6 fm efri sérhæð ásamt 29,3 fm 
bílskúr, samtals 146,9 fm.  
Sameiginlegur inngangur. Þrjú 
svefnherbergi. Parket og flísar á 
gólfum. Eignin þarfnast viðhalds/
endurnýjunar. 

Verð 22,5 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun. 

Íbúðin er laus við kaupsamning.

Ásakór 4, 203 Kópavogur
4RA HERBERGJA + STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. 

Góð 112,7 fm 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og verönd 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar  
á gólfum. Gott innra skipulag.  
Stutt í margvíslega þjónustu.  
Íbúðin er laus 1. ágúst eða fyrr.

Opið hús þri 13. júní  
kl. 17:00-17:45, verið velkomin.  
Íbúð 105. 

Verð 49,5 millj.,

Hraunbær 180, 110 Rvk, 
4-5 HERB. 

Hraunbær 180. Góð 107,4 fm,  
fimm herbergja íbúð á annarri hæð.  
Parket og flísar á gólfum.  
Fjögur svefnherbergi.  
Gott innra skipulag. 

Verð 36,9  millj. 

Opið hús mánudaginn 12. júní  
kl. 12:15-13:00, verið velkomin.

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

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum eftir íbúðum til leigu í úthverfum Reykjavíkur 

fyrir opinberan aðila. 

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

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

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg, björt og vel skipulögð tveggja herbergja íbúð með 
vönduðum innréttingum, þvottahúsi innan íbúðar og rúmgóðum 
suðursvölum með fallegu útsýni yfir Elliðavatn til Bláfjalla.  In-
nréttingar, skápar og innihurðir eru úr ljósri eik.  Stofa og eldhús 
í sama rými.  Afhending í byrjun ágúst.  

OPIÐ HÚS
MÁN 12. JÚNÍ

KL. 17.30 – 18.00

71,8 m2  |  ÍBÚÐ |  VERÐ: 34.900.000

ÁLFKONUHVARF 23 | 203 Kópavogi ÍBÚÐ

ÓSKAR BERGSSON | Sölustjóri |Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA.
Glæsileg og vel skipulögð íbúð í lyftuhúsi við Skógarveg. Tvö 
baðherbergi.  Vandaðar innréttingar.  Hiti í gólfum. Borðaplata 
er með 20 mm qarts steini í ljósum lit.  Spanhelluborð og 
blástursofn.  Þvottahús og baðherbergi verða með flísum á 
gólfi. Stæði í bílageymslu.

AÐEINS 
EIN ÍBÚÐ 

EFTIR

111 m2  |  VERÐ FRÁ: 62.800.000

SKÓGARVEGUR 12-14 | 103 Rvk

ÓSKAR BERGSSON | Sölustjóri |Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA! Þriggja herbergja vel 
skipulögð íbúð með sérinngangi.  Húsið er staðsteypt og klætt 
að utan.  Lyfta. Innréttingar frá HTH.  Tæki í eldhúsi frá AEG. 
Ofnahitakerfi.  Íbúðirnar verða afhentar í janúar 2018 og verður 
skilað tilbúnum án gólfefna.  Stæði í bílageymslu. 

85 m2  |  FJÖLBÝLI  |  VERÐ: 38.800.000

VEFARASTRÆTI 7-11 | 270 Mos 3 HERB

ÓSKAR BERGSSON | Sölustjóri |Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg, björt og vel skipulögð tveggja herbergja íbúð á þriðju 
hæð í steyptu fjölbýlishúsi.  Nýlegt parket. 
Upprunalegar vandaðar innréttingar. Góðar suðursvalir.  Björt 
og opin íbúð.  

OPIÐ HÚS
ÞRI 13. JÚNÍ

KL. 17.30-18.00

65 m2  |  VERÐ: 35.900.000

GRETTISGATA 32 | 101 Reykjavík FJÖLBÝLIFJÖLBÝLI

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Björt og opin íbúð 4ra herbergja íbúð við Suðurhóla.  Þrjú 
svefnherbergi rúmgóð stofa.  Eldhús með góðri innréttingu.  
Parket á gólfi.  Stórar suðursvalir.  Á jarðhæð er sér geymsla og 
hjóla- og vagnageymsla.
Íbúðin er laus við kaupsamning 

OPIÐ HÚS
ÞRI 13. JÚNÍ

KL. 17.00-17.30

105 m2  |  ÍBÚÐ |  VERÐ: 38.600.000

SUÐURHÓLAR 4 | 111 Reykjavík

JÓHANN HÁLFDANARSON  | Fasteingasali | Sími: 564 1500 

FJÖLBÝLI

Hamraborg 12
200 Kópavogur

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA! Glæsileg 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.R úmgóð 
og björt stofa með harðparketi á gólfi. Úr stofu er gengið 
út á suðursvalir. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  Í sameign er 
sér geymsla og sameiginleg reiðhjóla- og vagnageymsla.

112 m2  |  ÍBÚÐ |  VERÐ: 47.100.000

SELVAÐ 5 | 110 Reykjavík

VILHJÁLMUR EINARSSON  | Fasteingasali | Sími: 564 1500 

FJÖLBÝLI

ÓSKAR BERGSSON | Sölustjóri |Sími: 893 2499

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 564 1500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali

Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

SMIÐJUVEGUR - ATVINNUH. - KÓPAVOGUR
Gott atvinnuhúsnæði 320 
fm auk samþykkt milliloft 
71,5 fm.  Frábær staðset-
ning við Smiðjuveginn 
í Kópavogi. Malbikuð 
lóð. Húsnæðið skiptist í 
vinnslusalur/lager, móttaka 
ofl. þrjár innkeyrsludyr. 

Á millilofti er gott og bjart pláss, tilvalið fyrir skrifstofur/kaffistofu ofl. 

RAUÐHELLA - ATVINNUH. - HAFNARFJÖRÐUR
Gott atvinnuhúsnæði 93 
fm samþykktur grunnflö-
tur auk ca 30 fm milliloft 
(ósamþykkt) samtals ca 
123 fm. Frábær stað-
setning í hverfinu, gott 
auglýsingagildi. 

FORNUBÚÐIR - ATVINNUH. - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegt fiskvinnsluhús 
um 1.104 fm á hafnar-
bakkanum Hafnarfirði.  
Húsnæðið gæti nýst undir 
margskonar starfsemi 
m.a. matvælavinnslu ofl. 
góð lofthæð og innkeyrslu 
dyr á hverju bili. Frábær 

aðkoma og staðsetning. Rúmgóð lóð. Selst í einu eða tvennu lagi.

LÓNSBRAUT - ATVINNUH. - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegt nýlegt atvinnu-
húsnæði/frystihús/mat-
vælaframleiðsla samtals 
1724,8 fm við Lónsbraut 1 á 
hafnarsvæðinu í Hfj. Húsið 
gæti nýst til margra nota, 
sjón er sögu ríkari. Sérlóð 
sem er 3314 fm, malbikuð 

bílastæði, góð aðkoma.  

BÆJARHRAUN - ATVINNUH. - HAFNARFJÖRÐUR
Mjög gott atvinnuhúsnæði 
á einum besta stað í bæ-
num, við Kaplahraun/Bæ-
jarhraun Hfj. Húsnæðið er  
323,1 fm og skiptist í stóran 
vinnslusal/lager með 
góðum innkeyrsludyrum. 
Frábær staðsetning í 

rótgrónu hverfi, m.a. stutt í allar stofnbrautir.

CUXHAVENGATA - ATVINNUH. - HAFNARFJÖRÐUR
Sérlega gott atvinnu-
húsnæði með millilofti og 
skrifstofum samtals 246 
fm. Salur með  inn-
keyrsludyrum, skrifstofur 
og snyrting. Frábær 
staðsetning við höfnina í 
Hafnarfirði. Tilvalin eign 

fyrir léttan iðnað, heildsölu og fleira.  Þetta er fyrsta flokks húsnæði.

 Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón Harðarson sölustj. í s: 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is
Bæjarhraun 10 • www.hraunhamar.is

460 6060 Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Við sýnum allar eignir sjálf 
ERUM Á FACEBOOK

Sveinbjarnargerði, Eyjafirði

Um er að ræða sveitahótel á fallegum útsýnisstað gegnt Akureyri. Húsin eru tvö með gistingu 
fyrir allt að 71 manns í 33 herbergjum, öll með sér baðherbergi, sjónvarpi og síma. Í stærra hús-
inu er góð ráðstefnu- og fundaraðstaða og veislusalur fyrir allt að 100 manns. Innbú fylgir með í 
kaupunum. Húseignirnar eru samtals 1.354 fm að stærð og standa á eignarlandi.

Allar upplýsingar eru veittar hjá Eignaveri fasteignasölu á Akureyri í síma 460 6060 – eignaver@eignaver.is

Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast til Eignavers fasteignasölu, Hafnarstræti 97, Akureyri,  
fyrir lok dags þann 12.11. 2014.

Opið hús miðvikudaginn  
14. júní milli kl.17:00 -18:00
Eignaver fasteignasala ehf. 
kynnir opið hús í Sólheimum 
27 miðvikudaginn 14. júní milli 
kl.17.00 og 18.00. Um er að 
ræða 89,0 fm 3ja herbergja 
íbúð á 7. hæð í góðu fjölbýli. 
Eignin selst með innbúi.  
Verð 40,9 millj.

Sólheimar 27

OPIÐ HÚS

460 6060 Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Við sýnum allar eignir sjálf 
ERUM Á FACEBOOK

Sveinbjarnargerði, Eyjafirði

Um er að ræða sveitahótel á fallegum útsýnisstað gegnt Akureyri. Húsin eru tvö með gistingu 
fyrir allt að 71 manns í 33 herbergjum, öll með sér baðherbergi, sjónvarpi og síma. Í stærra hús-
inu er góð ráðstefnu- og fundaraðstaða og veislusalur fyrir allt að 100 manns. Innbú fylgir með í 
kaupunum. Húseignirnar eru samtals 1.354 fm að stærð og standa á eignarlandi.

Allar upplýsingar eru veittar hjá Eignaveri fasteignasölu á Akureyri í síma 460 6060 – eignaver@eignaver.is

Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast til Eignavers fasteignasölu, Hafnarstræti 97, Akureyri,  
fyrir lok dags þann 12.11. 2014.

Opið hús miðvikudaginn 14. júní milli kl.17.00 -18.00
Eignaver fasteignasala ehf. kynnir opið hús í Ljósheimum 14a miðvikudag-
inn 14. júní milli kl.17.00 og 18.00. Um er að ræða 87,4 fm 4ra herbergja íbúð 
á 5. hæð í góðu fjölbýli. Eignin selst með innbúi. Verð 39,9 millj.

Ljósheimar 14a

OPIÐ HÚS

Hótel á höfuðborgarsvæðinu.
Einstakt tækifæri!

Hótel í fullum rekstri með stórri lóð, á besta stað við fyrirhugaða Borgarlínu til sölu.
Núverandi hótelbygging er u.þ.b. 1.400 fm.  byggð árið 2000 með 26 herbergjum

Fyrirliggjandi eru teikningar fyrir stækkun í 1. áfanga í 66 herbergi og síðar í allt að 
120 herbergi í 2. áfanga.  Áætlaður byggingarkostnaður er u.þ.b. kr. 10.0 millj. pr. 

herbergi í nýbyggingu. Góð rekstrarafkoma. Góð bókunarstaða.

Hagstætt verð. Hagstætt lán áhvílandi.
Mögulegt að aðstoða traustan kaupanda við fjámögnun á kaupum.

Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 13.JÚNÍ KL.12:15 - 12:45   
Glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. tvöföldum bílskúr samtals 
246 fm. Frábær staðsetning, hornlóð við Lyngprýði 2 Garðabæ. 
Húsið afhendist tilbúið undir málningu að innan, fullbúið að 
utan. Lóð grjófjöfnuð. Húsið verður til afhendingar eftir mánuð. 
Teikningar á skrifstofu. Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson 
sölustjóri 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

LYNGPRÝÐI - EINBÝLI - GARÐABÆR

Freyja Sigurðardóttir Löggiltur fasteignasali.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi



SECRET    S0LSTICE    2017
15-18 JUNE    REYKJAVÍK

Secretsolstice.is #secretsolstice

DATES AND TIMES ARE SUBJECT TO CHANGE

SUNDAY 18TH

FRIDAY 16TH

THURSDAY 15TH

SATURDAY 17TH

GIMLI
Pharoahe-Monch + DJ RD [US/UK]

Roots Manuva [UK]

Ata Kak [GH]

Dave [UK]

GKR [IS]

Black Pox [IS] 

Seint [IS]

Glacier Mafia [IS]

22:30

21:20

20:00

18:50

17:45  

16:30

15:45

15:00  
Danni Deluxe [IS]

STAGE 
DJ

GIMLI

YOUNGR [UK]

NOVELIST [UK]

Princess Nokia [US]

Sturla Atlas [IS]

ARON CAN [IS]ARON CAN [IS]

Úlfur Úlfur [IS]

Alexander Jarl [IS]

Cyber [IS]

Kilo [IS]

Mæliginn [IS]

22:45

21:50 

20:45

19:40

18:45 

17:45

16:45

15:50

15:00 

14:00

GIMLI
CYMANDE [UK]

DAÐI FREYR [IS]

Tappi Tíkarrass [IS]

Kiriyama Family [IS]

Ragnheiður Gröndal [IS] 

Védís Hervör [IS]

ÁSA [IS]

VAR [IS]

 AFK [IS]

22:10

21:00 

20:00 

19:00 

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00 

ASKUR

Klose one [IS]

Special Guest

Rix b2b Krbear [IS]

Harrimannn [UK]

Frímann b2b CasaNova [IS]

BenSól [IS]

Xiphi [UK]

French Toast [UK]

Jimmy Maheras [US]

22:00 

21:00 

20:00

19:00

17:30 

16:30

15:00

14:00

13:00

12:00 Kimou [NL]

ASKUR

 

ARTWORK [UK]ARTWORK [UK]

WINDSMOKE WINDSMOKE (US/UK)(US/UK)

Rob Shields [UK]Rob Shields [UK]

Kinda Super Disco [US]Kinda Super Disco [US]

Andartak [IS]Andartak [IS]

BORG [IS]BORG [IS]

Dj Snorri Ástráðs [IS]Dj Snorri Ástráðs [IS]

21:00

18:00

17:10

15:30 

14:30

13:30

12:00 

ASKUR

SOUL CLAP VS WOLF+LAMB [US]

THUGFUCKER [US]

Nick Monaco [US]

Ahmed [US]

The Fitness [CA]

Cici Cavanagh [IE]

M E G E N [IS]

Mogesen [IS]

20:30 

19:00 

18:00

16:30

15:00

13:30

12:00 

12:40 

FENRIR
Shades of Reykjavík [IS]

BIRNIR [IS] 

Left Brain [US]

Lord Pusswhip [IS]

SXSXSX [IS]

Tiny [IS]

Marteinn [IS]

Skrattar [IS]

Gervisykur [IS]

Holy Hrafn [IS]

22:00 

21:10

20:15

19:30

18:30

17:30

16:30

15:30

14:30  

13:45 

FENRIR

OCEAN WISDOM [UK]

JAM BAXTER + DJ SAMMY B-SIDE [UK]

Valby Bræður [IS]

Arkir [IS]  

Tay Grin [MW]

Since When  [US]

KSF [IS]  

Alvia Islandia [IS] 

Landaboi$ [IS]

Ká-Aká [IS]

Kristmundur Axel [IS] 
Smjörvi X Hrannar [IS]

22:45 

20:30 

19:40 

18:50

18:00

17:00

16:20

15:40

15:00

14:20

13:40

13:00

FENRIR
MAXXI SOUNDSYSTEM[US]

Teitur Magnússon [IS]

Amabadama [IS]

Vaginaboys [IS]

Auður [IS]

Fræbblarnir [IS]

Paunkholm [IS]

Captain Syrup [IS]

Beggi Smári [IS]

Bootlegs [IS]Bootlegs [IS]

22:00

20:20 

19:30 

18:30 

17:45

17:00

16:10 

15:20 

14:30 

13:40 

12:50 

LIVIA [FR]

FOO FIGHTERS [US]

Richard Ashcroft [UK]

Agent Fresco [IS]

Högni [IS]

Vintage Caravan [IS]

Samantha Gibb & Co [US]

Hórmónar [IS]

VALHÖLLVALHÖLL
22:00

20:15

19:05

18:00

17:00 

16:00

15:00

FOREIGN BEGGARS [UK]

Unknown Mortal Orchestra [US/NZ]

XXX Rottweiler [IS]

Rhye [US]

Soffía Björg [IS]

THE PRODIGY [UK]

VALHÖLLVALHÖLL
22:00

20:30

19:20

18:10

17:00

16:00

15:00

Hildur [IS]

VALHÖLL

Anderson .Paak & The Free Nationals [US]

Young M.A [US]

Gísli Pálmi [IS]

Emmsjé Gauti [IS]

Herra Hnetusmjör [IS]

Dillalude [IS]

Big Sean [US]

Rick Ross [US]22:30

21:10

19:50

18:30

17:30

16:35

15:45

15:00

SSSÓL [IS] 

Fox Train Safari [IS] 

Þórunn Antonía [IS] 

JoaqoPelli [US] 

VALHÖLLVALHÖLL
CHAKA KHAN [US]CHAKA KHAN [US]22:30

20:10

21:10

19:00

18:15

17:30

POLAR BEAT CAMP PRESENTS 
Jack Magnet, Dísa, Ari Bragi and Stuðmenn

HEL

Lane 8 [US]

Yotto [FI]

Cubicolor [NL]

Dusky [UK]Dusky [UK]01:00

00:00

22:30

21:00

HEL

EXOS [IS] 

Nitin b2b droog [CA/US]

Thugfucker [US]

Krysko & Greg Lord [UK]

KIASMOS [IS]

02:30 

00:45

23:00

21:30  

20:00

HEL

JOHN ACQUAVIVA [CA]

SHADED [US]

DUBFIRE [US]00:00

22:30

21:00 

The Black Madonna [US]

Tania Vulcano [ES]

Kerri Chandler [US]

Seth Troxler [US]

HELHEL

00:00

22:30

21:00

20:00



Við vildum að börn 
gætu tekið virkan 

þátt í stað þess að sitja 
bara og horfa á atriði. 

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Hildur Soffía Vignisdóttir, Valdís Helga Þorgeirsdóttir og Jóna Elísabet Ottesen skipuleggja Kátt á Solstice. MYND/EYÞÓR

Hátíðin Kátt á Klambra tókst mjög vel í fyrra en Kátt á Solstice byggir á sömu 
hugmyndafræði.

Gleðin ríkir hjá yngstu kynslóðinni.

Barnadagskráin er þróuð í 
samstarfi við okkur sem sáum 
um hátíðina Kátt á Klambra í 

fyrra,“ segir Jóna Elísabet Ottesen 
en hátíðin á Klambratúni síðast-
liðið sumar mæltist mjög vel fyrir. 
„Þar vorum við með skemmtilega 
barnahátíð með tónlistardagskrá, 
listasmiðjum, barnanuddi, barna-
jóga og barnamarkaði en hátíðin 
var sniðin að þörfum barna þriggja 
til tólf ára,“ lýsir Jóna.

Raunar segir hún hugmyndina 
að Kátt á Klambra hafa vaknað 
fyrst á Secret Solstice árið 2015. „Á 
sunnudeginum voru reggíhljóm-
sveitir og hiphop hljómsveitir að 
spila, veðrið var yndislegt og fullt 
af fólki mætt með börn í barna-
vögnum og litlum krökkum upp 
í tíu ára, en það er ókeypis fyrir 
krakka upp að tíu ára á hátíðina. 
Þarna myndaðist skemmtileg 
fjölskyldustemning,“ segir Jóna 
og telur börn eiga fullt erindi á 
hátíðina yfir daginn. „Fólk er yfir-
leitt rólegt yfir daginn en fjörið 
hefst síðar um kvöldið.“

Jóna segir marga telja að nóg 
sé að skella upp hoppikastala og 

Barnahátíðin Kátt á Solstice
Sérstök dagskrá verður fyrir börn gesta á tónlistarhátíðinni Secret Solstice um helgina. Meðal 
annars verður boðið upp á barnadiskó, barnajóga og beatbox. Frítt er fyrir börn tíu ára og yngri.

Opið alla daga
11:00 - 01:00

draga fram candyfloss-vél til að 
hafa ofan af fyrir krökkum.„Það er 
hins vegar hægt að gera svo margt 
annað skemmtilegt sem þarf ekki 
að kosta neitt meira.“

Jóna og félagar hennar í hátíðar-
nefndinni nýttu sér reynslu sína af 
Kátt á Klambra í fyrra til að setja 
saman skemmtilega dagskrá fyrir 
Kátt á Solstice. „Við vildum að 
börn gætu tekið virkan þátt í stað 
þess að sitja bara og horfa á atriði. 
Þannig kom upp hugmyndin að 
bílskúrsbandinu þar sem þau 
geta komið, búið til hristur og 
trommur og prófað ýmis skrítin 
hljóðfæri. Vonandi endar þetta svo 
sem tónleikar á okkar einkasviði,“ 
segir Jóna en barnadagskráin 
verður haldin á afmörkuðu svæði 
á hátíðarsvæði Secret Solstice í 
Laugardalnum. Sérstakar reglur 
ríkja þar. Til dæmis eru áfengi og 
sígarettur bannaðar.

„Við töluðum líka við Stelpur 
rokka sem hafa verið með rokk-
sumarbúðir fyrir stelpur og fengum 
eina hljómsveit þaðan til að spila. 
Á laugardeginum er síðan 17. júní 
og meiningin er að búa til þjóð-
hátíðarstemningu.“

Hátíðin öll leggst mjög vel í 
Jónu. „Svæðið er alltaf að breytast 
og í ár er hún í þeim hluta Laugar-
dalsins sem er mjög gróinn og 
fallegur. Þá er alltaf verið að bæta 
bæði aðstöðu og matarframboð,“ 
segir Jóna sem sjálf verður gestur 
á hátíðinni. „Dóttir mín kom með 
mér fyrsta árið og er nú að verða 
fjögurra ára. Hún hefur því verið 
með mér öll árin. Það er fullt af 
fólki í kringum mig sem ætlar 
að nýta tækifærið og koma með 
börnin yfir daginn og fá svo pössun 
fyrir þau um kvöldið.

Kátt á Solstice

FÖSTUDAGUR
13.00 Opnun
14.00 Barnadiskó
15.00 Beatbox
16.00 Bílskúrsbandið
17.00 Leynigestur

LAUGARDAGUR
13.00 Barnajóga
14.00 Leynigestur
15.00 Bílskúrsbandið
15.00 Beatbox
16.00 Stelpur rokka
17.00 Barnadiskó

SUNNUDAGUR
13.00 Barnajóga
14.00 Listasmiðja
15.00 Beatbox
16.00 Brettakennsla
17.00 Barnadiskó 

Tíu ára og yngri fá frítt inn á hátíðina.
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Þegar nýir eigendur tóku við 
Keiluhöllinni í Egilshöll var 
eitt af fyrstu verkefnum þeirra 

að breyta veitingastaðnum sem 
þar hafði verið starfræktur. Eftir 
nokkurra mánaða tilraunaeldhús 
og prufukeyrslur var Shake & Pizza 
stofnaður haustið 2015.

Sérhönnuð ostablanda og 
sykurlaust pitsudeig
Markmiðið með staðnum var 
að bjóða upp á hágæða pitsur úr 
hágæða hráefni og með nýjum 
áherslum. Mikið var lagt í undir-
búning á staðnum og var markmið 
að ögra öllum viðmiðum þegar 
kom að pitsu. Allt skyldi þróað frá 
grunni.

„Við þróuðum til dæmis sérstaka 
ostablöndu úr fjórum mismunandi 
ostum til að ná fram rétta osta-
bragðinu og réttri áferð,“ segir Sig-
mar Vilhjálmsson, framkvæmda-
stjóri Shake & Pizza. „Útkoman 
var ostablanda Shake & Pizza sem 
samanstendur af cheddar, gouda, 
mozzarella og maribo. Eins var 
sett saman algjörlega ný pitsusósa 
með parmesanosti og sérstaklega 
samsettri kryddblöndu sem gerir 
sósuna svo góða að hún er notuð 
sem ídýfa með öðrum forréttum,“ 
upplýsir Sigmar.

Hann segir pitsudeigið einn-
ig hafa verið prófað í þaula. „Það 
er án viðbætts sykurs, en flestallir 
pitsustaðir eru með sykur í deiginu. 
Sykurleysið gerir deigið léttara í 
maga og áferðina almennt ferskari.“

Öðruvísi pitsur
Strax í upphafi var ákveðið að setja 
saman öðruvísi pitsur í bland við 
klassískar og allar skyldu þær vera 
12” að stærð. „Það að hafa allar 
pitsur 12” er stór þáttur í gæðum 
staðarins, því að aðrar stærðir eru 
hreinlega ekki eins góðar. Í 12” 
stærðinni er hlutfall áleggs, deigs 
og sneiðar rétt. Enda var og er 12” 
stærðin hin eina sanna pitsustærð,“ 
segir Sigmar

„BBQ kjúklingapitsa, Hotwings-
pitsa með gráðaostasósu til hliðar, 
Pulled pork BBQ-pitsa, Sesarsalat-
pitsa og pitsa með mozzarella-osta-
stöngum og nachos-ostasósu eru 
dæmi um pitsur sem eru ekki á 
hverju strái. Las vegan-pitsan er ný 
á matseðli en hún er 100 prósent 
vegan, með tómatpúrrusósu, vegan 
osti, sætum kartöflum, rauðlauk, 
sveppum , ananas og jalapeño. Hún 
hefur verið gríðarlega vinsæl frá 
því að hún kom á matseðil og við 
finnum fyrir miklu þakklæti meðal 
vegan fólks á Íslandi,“ segir Sigmar.

Beikonsultupitsan er vin-
sælust
Beikonsultupitsan er furðulegasta 
og vinsælasta pitsan hjá Shake 
& Pizza. „Í stað pitsusósu er sett 
beikonsulta sem gefur pitsunni 
sætubragð og sem er ansi nýstár-
legt þegar kemur að pitsum. Ofan á 
beikonsultuna er síðan sett dálítið 
af jalapeño, sem er mótvægi við 
sætuna enda sterkur pipar. Þetta 
jafnvægi á milli sætu og sterkju 
er meginkjarninn í þessari pitsu. 
Síðan er pepperóní og kjúklingur 
á pitsunni sem gefur henni salt og 
fyllingu. Osturinn fer síðan yfir 
hráefnið og pitsan er bökuð. Eftir 
að hún kemur úr ofninum er ferskt 

nachos, sem er steikt á staðnum 
daglega, brytjað yfir pitsuna, og 
loks er hvít topping-sósa Shake & 
Pizza sett yfir til að ramma þetta 
allt saman inn,“ útskýrir Sigmar.

Beikonsultan til Las Vegas
Í mars 2016 fóru Vilhelm Einars-
son og Sigmar Vilhjálmsson með 
beikonsultuna í stærstu pitsu-
keppni í heimi, International Pizza 
Expo. Beikonsultupitsan fékk 
þátttökurétt í flokknum „Interna-
tional Non-Traditional pitsas“ 
sem er eftirsóttasti flokkurinn, en 
eins og nafnið ber með sér er þetta 
flokkurinn þar sem þátttakendur 
keppa um nýjungar og nýsköpun í 
pitsugerð. Af þeim 50 pitsum sem 
tóku þátt í úrslitum hafnaði beikon-
sultupitsan í 4. sæti. Aðeins munaði 
0,02 stigum á að pitsan hefði hreppt 
3. sætið, en það hreppti pitsastaður 
frá Gvatemala.

Sigmar segir árangurinn merki-
legan því í keppninni eru margir af 
bestu pitsustöðum heims saman-
komnir. Aldrei í sögu keppninnar 
hefur beikonsulta verið notuð á 

pitsu og aldrei áður hafa Íslending-
ar tekið þátt. Það vakti því að sögn 
Sigmars ansi mikla athygli að Ísland 
skyldi eiga fulltrúa og hvað þá ná 
jafngóðum árangri og raunin varð. 
„Villi stóð sig fáránlega vel í þessari 
keppni, enda er pressan mikil og 
þér er skammtaður ákveðinn tími 
til að skila af þér fullskapaðri vöru. 
Hann er með stáltaugar drengurinn 
og stóð sig ótrúlega vel.“

Shake & Pizza í Krónunni
Vinsældir Shake & Pizza hafa verið 
gríðarlegar frá því að beikonsultan 
sló í gegn í Las Vegas. „Beikonsultu-
pitsan er langvinsælasta pitsa 

staðarins og voru fyrirspurnir 
um hvar hægt væri að nálgast 
beikonsultu frá viðskiptavinum 
kveikjan að því að við ákváðum að 
hefja framleiðslu á sultunni til sölu í 
verslunum,“ upplýsir Sigmar.

Hann segir forsvarmenn 
Krónunnar hafa sýnt því áhuga að 
selja vörur Shake & Pizza í sínum 
verslunum enda alltaf vinsælt hjá 
fjölskyldum að búa til sínar eigin 
pitsur heima. „Eftir að Krónan sá 
hvaða metnað Shake & Pizza setti 
í pitsusósuna, ostablönduna og 
pitsudeigið var ákveðið að hefja 
sölu á allri vörulínunni, ekki bara 
beikonsultunni, enda er sérstaða 
sósunnar, ostablöndunnar og 
deigsins slík að Króna taldi þetta 
góðan valkost við annað sem er í 
boði.“

Sigmar segist ekki hafa áhyggjur 
af því að vörurnar í Krónunni veiti 
Shake & Pizza staðnum samkeppni. 
„Það er allt önnur ákvörðun að vilja 
gera hlutina sjálfur eða fá þá gerða 
fyrir sig. Við viljum geta boðið upp 
á einn af þeim valkostum sem fólk 
stendur frammi fyrir í Krónuversl-

unum þegar það ákveður að elda 
heima,“ segir Sigmar.

Shake-arnir eru senuþjófar
Eins og nafn staðarins ber með sér 
þá eru pitsur ekki það eina sem 
staðurinn leggur áhuga á. „Shake-
matseðillinn er eins og pitsu-
matseðillinn ansi girnilegur og 
nýstárlegur en á honum eru yfir 22 
tegundir af mismunandi shake af 
öllum gerðum,“ segir Sigmar.

„Það var markmið okkar frá 
upphafi að gera hristingana okkar 
að stórstjörnum á staðnum. Ef það 
væri til alþjóðleg mjólkurhristinga-
keppni þá værum við búnir að skrá 
okkur og þá væri 4. sætið ekki langt 
undan.“

Líkt og með pitsurnar þá var 
markmiðið að búa til algjörlega 
nýtt viðmið í mjólkurhristingum. 
Bragð, áferð og framsetning átti að 
verða eins og aldrei fyrr. Hráefnið 
er að sögn Sigmars allt fyrsta flokks 
og hvergi er verið að stytta sér leið.

Shake eins og oreo-shake, köku-
deigs-shake, kókosbollu-shake, 
tyrkisk peber-shake, curly wurly-
shake, prinspóló-shake, hockey 
pulver-shake, kitkat-shake, toffee 
crisp-shake eru dæmi um mjólkur-
hristinga sem eru settir saman úr 
ekta hráefni og er ekkert sparað. 
Ekta rjómaís frá Emmessís er not-
aður til verksins og ekta íslenskur 
þeyttur rjómi er settur á toppinn. 
„Þegar þú ætlar að fá þér shake 
þá viltu bara fá ekta vöru og það 
er enginn að fara að telja kalorí-
urnar. Þetta er bara eitthvað sem þú 
ákveður að leyfa þér og þá viltu líka 
njóta þess til fulls,“ segir Sigmar og 
glottir.

Áfengur shake hefur líka slegið 
í gegn hjá þeim sem hafa aldur til. 
„Það er gaman að fá sér áfengan 
eftirrétt í upphafi djammkvöldsins 
eða daginn eftir gott djamm,“ segir 
Sigmar. „Pinacolada-shake, white 
russian-shake og mojito-shake eru 
dæmi um bragðgóðan mjólkur-
hristing, en það er 20 ára aldurstak-
mark á þá og það er ekki hægt að 
panta þá í take away, enda bannað 
að selja áfengi út úr húsi. Aðrar 
hristingstegundir er hins vegar 
alger snilld að taka með í take away. 
Þeir koma í góðum umbúðum og 
haldast vel í um 30 mínútur.“

Fleiri staðir í vændum?
Sigmar segir vinsældir Shake & 
Pizza miklar eins og tölurnar bera 
með sér. „Samkvæmt mælingum er 
Shake & Pizza orðinn næststærsti 
pitsustaður landsins á eftir Dom-
ino's, þrátt fyrir að vera eingöngu 
með einn stað í Egilshöll. Við erum 
að vonum gríðarlega ánægð með 
viðtökurnar og höfum í sjálfu sér 
átt fullt í fangi með að halda utan 
um staðinn. Það eru dagleg verkefni 
sem þarf að takast á við til að halda 
uppi gæðum í þjónustu. En vissu-
lega finnum við fyrir miklum áhuga 
viðskiptavina með að fá okkur nær 
sér, en við erum að fá viðskipta-
vini úr Vogunum, Reykjanesbæ, 
Hafnarfirði, Vesturbænum og víðar, 
sem fara þetta langt til þess eins að 
fá sér pitsu og shake hjá okkur. Ég 
á allt eins von á því að svangir tón-
leikagestir Secret Solstice renni við. 
Það er því aldrei að vita nema við 
skoðum tækifæri á fleiri stöðum í 
framtíðinni,“ segir Sigmar.

Í stað pitsusósu er 
sett beikonsulta 

sem gefur pitsunni sætu-
bragð og sem er ansi 
nýstárlegt þegar kemur 
að pitsum.

Í mars 2016 fóru Vilhelm Einarsson og Sigmar Vilhjálmsson með beikonsultuna í stærstu pitsukeppni í heimi og 
hrepptu fjórða sæti.

Á shake-matseðlinum eru yfir 22 
tegundir af mismunandi hristingi.

Allar pitsurnar eru 12”. Það er hin eina rétta pitsustærð að sögn Sigmars.

Fjórða besta pitsa í heimi – 
12 km frá Laugardalnum
Shake & Pizza þegar orðinn næststærsti pitsustaður landsins. Þar fást 
frumlegar pitsur og hristingur sem er vel þess virði að renna eftir.
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 Það er ákveðinn 
sjarmi að vera á 

útihátíð en samt inni í 
miðri borg. Laugardalur-
inn er líka yndislegt 
svæði.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

„Það verður nú ekki leiðinlegt að hita upp fyrir sjálfa Chaka Khan,“ segir 
Helgi. MYND/ANTON BRINK

Þetta verður í annað sinn sem 
Helgi Björns kemur fram á 
Secret Solstice. Hann mun 

stíga á svið ásamt félögum sínum í 
Síðan skein sól og skemmta áhorf-
endum áður en goðsögnin Chaka 
Khan tekur við hljóðnemanum. 
„Það verður nú ekki leiðinlegt að 
hita upp fyrir sjálfa Chaka Khan. 
Ég var um sautján eða átján ára 
þegar ég byrjaði að hlusta á lögin 
hennar og um tíma fór hún ekki 
af fóninum hjá mér,“ segir Helgi 
sem spilaði á Secret Solstice í fyrsta 
sinn árið 2015.

„Þá hitaði ég upp fyrir sálar-
söngvarann Charles Bradley og 
einnig The Weilers, sem er gamla 
bandið hans Bobs Marley, og flutti 
efni af þá nýútkominni plötu, lög 
á borð við Ég fer á Land Rover og 
Kókos og engifer. Það var algjör-
lega ógleymanlegur dagur, æðis-

legt veður og frábær stemning og 
stuð.“

Ótrúlega skemmtileg  
upplifun
Helgi segir að sér finnist ótrúlega 
skemmtileg upplifun að spila á 
Secret Solstice. „Það er ákveðinn 
sjarmi að vera á útihátíð en samt 
inni í miðri borg. Laugardalurinn 
er líka yndislegt svæði. Við í Síðan 
skein sól verðum með brassband 
með okkur og dagskráin hjá okkur 
svipuð og á afmælistónleikunum 
í Háskólabíói um daginn. Þetta 
verður alvöru,“ segir Helgi.

Gestir Secret Solstice hafa 
hingað til verið á öllum aldri og 
miðast hátíðin við að svo verði 
áfram. „Mér finnst lofsvert að 
aðstandendur Secret Solstice reyni 
að höfða til breiðs aldurshóps. 
Það verður t.d. góð aðstaða fyrir 
fjölskyldufólk svo foreldrar geta 
tekið börnin sín með, ung sem 
eldri, og það er séð um að þau hafi 
það gaman. Mér finnst gott að 
blanda saman öllum aldurshópum 

og það gefur hátíðinni skemmti-
legt yfirbragð. Allir geta skemmt 
sér saman,“ segir Helgi sem ætlar 
síðan að taka sér gott frí í sumar. 
„Við í Síðan skein sól munum 
koma fram á fleiri stórviðburðum 
í sumar en um verslunarmanna-
helgina ætla ég að fara til Ísafjarðar 
og vera á mýrarboltanum. Ég hef 
aldrei gert það áður.“

Syngur fyrir   
   Chaka Khan
Helgi Björns mun hita upp fyrir hina einu 
sönnu soul- og poppdívu Chaka Khan á 
Secret Solstice hátíðinni í Laugardalnum.

Herdís Eva og Elín Sif kaffibarþjónar á Kaffitári lofa ilmandi kaffi og kakói á Secret Solstice.   MYND/ ANTON BRINK

.

Þetta er þriðja árið í röð sem 
við tökum þátt í Secret 
solstice og verðum með 

sérútbúinn kaffibíl á svæðinu ,“ 
segir Sólrún Björk Guðmunds-
dótti, markaðs- og rekstrarstjóri 
Kaffitárs. Í bílnum er espressovél 
og hægt að panta helstu drykki; 
espresso, latte cappuccino og 
mjólkurdrykki, einnig heitt 
súkkulaði og uppáhelling.

„Við verðum einnig með bak-
pokavaktirnar eins og árin áður 
en þá er sölufólk okkar á ferðinni 
um hátíðarsvæðið með sérút-
búna bakpoka með kaffi. 
Vinsælustu drykkirnir 
eru cappucino og 
latte en heita 
súkkulaðið sló 
algerlega í gegn 
í fyrra enda 
gott að ylja sér 
á kakóbolla 
ef veðurvélin 
virkar ekki. 
Í fyrra voru 
gestirnir á tjald-
stæðinu sérstak-
lega ánægðir þegar 
við mættum með 
bakpokana á morgnana 
akkúrat á réttum tíma fyrir 
morgunkaffið,“ segir Sólrún.

Stemningin sé alltaf frábær á 
hátíðinni.

„Það er æðisleg stemming í 
kringum þetta og ótrúlega gaman 
að vera með, allir í frábærum 
fíling. Secret solstice er flott hátíð 

sem hefur vaxið mjög ár frá ári. 
Mér finnst sérstaklega skemmti-
legt hvað hátíðagestir eru fjöl-
breyttur hópur og á öllum aldri. 
Sú staðlaða ímynd sem fólk hefur 
gjarnan af tónlistarhátíðum á alls 
ekki við um Secret solstice. Þarna 
eru fjölskyldur að hafa gaman 
saman og allir í hátíðarskapi. 
Hátíðin stendur yfir 17. júní og 
ég gæti vel trúað að margir kíki 
yfir í Laugardalinn. Skipulagið hjá 
aðstandendum hátíðarinnar er 
til fyrirmyndar og gaman að taka 

þátt í undirbúningnum.
Við hjá Kaffitári 

setjum upp popup 
kaffihús um allan 

bæ og oft eru 
það fyrirtæki 

sem fá okkur 
þegar eitthvað 
stendur til 
eins og ráð-
stefnur eða 
uppákomur. 

Þá höfum við 
notað ein-
stakan kaffibar 

sem HAF studio 
hannaði fyrir okkur 

í fyrra.

Frá býli í bolla
Sólrún segir einungis boðið upp á 
fyrsta flokks hráefni hjá Kaffitár. 
Baunirnar komi frá bændum sem 
stunda sjálfbæra framleiðslu.

„Við kaupum 85 prósent af 
öllum hrábaunum beint frá bónda 

og án allra milliliða. Allt eru 
þetta bændur sem við þekkjum 
og höfum heimsótt flesta þeirra. 
Þannig tryggjum við gæðin. Við 
vitum einnig að þeir koma vel 
fram við starfsfólk sitt og stunda 
sjálfbæra ræktun,“ segir Sólrún. 
Annars eru spennandi tímar fram 

undan hjá fyrirtækinu en Kaffitár 
mun opna nýjan stað á næstunni.

Opnað í Perlunni
„Næstu vikur verða mjög spenn-
andi hjá okkur en við munum 
opna nýjan veitingastað og kaffi-
hús á fimmtu hæð í Perlunni í lok 

júní. Veitingastaðurinn mun heita 
Út í bláinn og þar verður á boð-
stólum íslenskur matur með tvisti. 
Á fjórðu hæðinni verðum við með 
hraðþjónustu fyrir þá sem vilja 
grípa sér kaffi og samloku. Það er 
unnið í þessu alla daga núna og 
mun Perlan gjörbreytast í sumar.“

Popup Kaffitár á Secret Solstice
Hátíðargestir Secret Solstice geta yljað sér á rjúkandi heitu kaffi og súkku-
laði á popup-kaffihúsi Kaffitárs sem sett verður upp í Laugardalnum.
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Bílar 
Farartæki

GOLFBÍLL !
Yamaha YDRE týpa 48 Wolt golf-bíll 
árg 2013 með lokuðu húsi, verð 
aðeins 1.090 millj einnig hús laus 
golf-bíll verð 800 þús 897 2908 !!!

GOTT VERÐ !
Ford Transit Custom L3-H3 háþekja/
langur 09/2015 ek 23 þ.km verð 
aðeins 3.3 mil + VSK !!! Er á staðnum

SJÁLFSKIPTUR !
Honda Jazz Elegance 05/2012 ek 
104 þ.km verð nú 1.390 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

FORD KUGA TITANIUM 
nýskr.04/2016, ekinn 20 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, dráttarkrókur ofl. Verð 
4.890.000 kr. Raðnr. 256450 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Bátar

NÝTT - NÝTT - NÝTT 
HEIMAVAVA ÍKUR PLÖTUKRÓKA 

NR. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

 Hjólbarðar

NÝJUÝJUÝ  SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 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

Óska eftir verkamönnum til starfa 
sem fyrst Potszebuje pomocnikow 
do pracy jak najszybciej. 
Upplýsingar í síma: 618-7712

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK -RVERK -RVERK
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

GS-Verk. Sólpallar og hellulagnir. 
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Sími 655-9797

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG
DYDYD RASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til bygginga

LOKAÐ ER 6-20 JÚNI 
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

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

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

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VANUR STARFSKRAFTUR 
ÓSKAST Á 

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI

Þarf að tala íslensku, ekki yngri 
enn 25 ára. Hjólbarðaverkstæði 
Grafarvogs. S. 661 6614 Berglind / 
6603812 Þorsteinn

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

Tilkynningar

 Tapað - Fundið

Hundurinn okkar Lola 10 
mánaða Yorkshire Terrier er sárt 
saknað vorum í sumarbúðstað í 
Svignaskarði við Borganes og náði 
að stinga af laugardaginn 27 maí. 
Hún er örmerkt og með bláa ól um 
hálsinn Fundarlaunum heitið Uppl. 
S 778 7824 866 7946

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Save the Children á Íslandi
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Við höfum tekið í sölu glæsileg 
ítölsk rafmagnsreiðhjól
Drægni 60-100km eftir aðstæðum. Álstell, LED ljós, 
SRAM Automatix gírar og 22kg að þyngd. Þriggja 
stiga sjálfskipting. Innbyggðir kaplar í stelli. 250W 
rafmótor með 25 km/klst hámarkshraða. Ra�laðan 
er Lithium-ion 200Wh með 36V spennu og 5 klst. 
hleðslutíma (80% á 3 klst.), áætlaður líftími ra�löðu er 
800 hleðslur. Mælir í stýri sýnir hleðslu ra�löðu, ferð í 
kílómetrum og áætlaðan líftíma miðað við álag í ferð.

byko.is

Komdu og 
skoðaðu í 

Breidd, Granda 
eða Selfossi

Í DAG

Guðmundur  
Andri Thorsson

Vinur minn Aðalgeir Arason hefur 
stundum ort slitrur um þjóðar-
leiðtoga þegar mikið hefur legið 

við, samanber hina alkunnu vísu um 
Khomeini erkiklerk sem hefst á línunni 
„Tehe- klerkur ræður -ran“ – eða Flóa-
bardaga sem hefur fyrripartinn: „-ssein 
er heppinn Saddam Hú / siðum -ham-
meðs fylgir Mú-.“ Aðalgeir byrjaði á 
slitru um bresku kosningarnar þegar 
úrslit lágu fyrir: „-rihluta sinn missti 
mei …“ en komst ekki lengra. Þó má 
segja að línan sú arna – þó óneitan-
lega sé nokkuð stutt – sé ekki verri 
túlkun á bresku kosningunum en allar 
gáfnaljósagreinarnar sem maður hefur 
verið að lesa um þær, nema við getum 
kannski bætt við línunni úr Njálu um 
Brjánsbardaga: „Brjánn féll og hélt 
velli.“

Spegilflokkur islamista
Teresa May féll og hélt velli. Eða 
þannig. Hún ætlar að halda áfram 
sem forsætisráðherra rétt eins og hún 
hafi til þess umboð, og mun styðjast 
við mótmælenda- og sambandsflokk 
á Norður-Írlandi, sem er kristilegur 
spegilflokkur islamista; með ámóta 
ljóta stefnu í málefnum kynfrelsis og 
annarra jafnréttismála og skelfilega 
sögu um ofbeldisglæpi og haturs-
áróður gegn saklausu fólki – þetta er lið 
samanbitið af hatri og ætti ekki að hafa 
áhrif í nokkrum málum. Með fulltingi 
þessa flokks mun Teresa svo skjögra til 
Brussel þar sem hennar bíða glorsoltin 
möppudýr.

Þetta sitja Bretar uppi með eftir að 

hafa gert margvíslegar uppreisnir gegn 
„elítunni“ í undangengnum kosn-
ingum. Það var kannski ekki alveg sú 
útkoma sem fólk sá fyrir sér þegar það 
greiddi Brexit atkvæði. Þar með er ekki 
sagt að þeir kjósendur hafi verið tómir 
hálfvitar eða hafi látið stjórnast af 
fávísinni einni, eins og stundum er látið 
í veðri vaka í fréttaskýringunum. Fólk 
hefur alltaf einhverjar ástæður fyrir því 
hvernig það kýs. Fólk er alltaf að hugsa 
um sig og sína, velja sér samfélag og 
andrúmsloft – eða mótmæla einhverju.

Vissulega átti Brexit meiri hljóm-
grunn í dreifbýlli héruðum þar sem 
meiri einsleitni ríkir með tilheyrandi 
ótta við „hina“. Of lítið hefur verið gert 
úr ótta fólks í hinum ýmsu Evrópu-
löndum við þau áhrif sem flótta-
mannastraumur hefur á líf þess. Það 
er skiljanleg kennd, mjög mennsk, 
mjög djúprætt. Fjölmenningarsam-
félög Evrópu eru staðreynd og þau eru 
dásamleg þegar fólk býr saman við opin 
samskipti, samtöl, möguleika til mennt-
unar og starfa við hæfi. Einsleitni er 
liðin tíð, hvort heldur varðar menningu 
eða uppruna. Spenna milli hópa hlýtur 
að fylgja slíku sambýli – samkeppni 
hugmyndanna – reiptog um völd – og 
hnignandi karlveldi er hættulegt afl. Þá 
er rétt að beina spjótum að hatursfram-
leiðendunum í moskum og fjölmiðla-
samsteypum – en fólk sem óttast áhrif 
flóttamannastraums á samfélag sitt á 
skilið að rætt sé við það af virðingu og 
fordómaleysi, en ekki lesið yfir hausa-
mótunum á því um það hversu fáfrótt 
og illa innrætt það sé.

Þegar fólk kaus Brexit var það ekki 
síður hávær lýðræðiskrafa; að láta 
ekki segja sér fyrir verkum af fjarlægu 
embættismannakerfi sem enginn kaus. 
Fólk vill hafa áhrif á umhverfi sitt, líf sitt 
og sinna, og ekkert ljótt eða heimsku-
legt við það. Evrópusambandið brást í 
aðdraganda kreppunnar þegar reglu-
verk reyndist ekki nógu sterkt gagnvart 
siðlausu auðvaldi sem aldrei hirðir um 
lífskjör, samfélag eða félagsauð, og það 
brást líka þjóðum eins og Grikkjum og 
Írum þegar fráleitar kröfur voru gerðar 
um niðurskurð.

Grundvallaratriðin
Margt af sama fólkinu kaus Brexit og 
svo aftur Verkamannaflokkinn sem 

Corbyn og hans fólk bauð fram að 
þessu sinni, og er með miklu mann-
vænni stefnu en flokkur Blairs og 
Browns. Þeir kjósendur voru ekki hálf-
vitar þegar þeir kusu Brexit en gáfna-
ljós þegar þeir kusu Verkamannaflokk-
inn nú. Hvort tveggja er uppreisn gegn 
„elítunni“, borgarintellígensíunni sem 
réð Verkamannaflokknum en gleymdi 
grundvallaratriðum jafnaðarstefnunn-
ar, að standa vörð um lífskjör og rétt-
indi almennings með hag fjöldans að 
leiðarljósi, og tók einkavæðingu allrar 
grunnþjónustu og misskiptingu auðs 
sem lögmáli lífsins, eins og nýkomið úr 
tímum hjá Hannesi Hólmsteini.

Þessari baráttu lýkur aldrei. Þró-
unin getur verið óhugnanlega hröð 
þegar kapítalisminn fær óáreittur að 
hafa sinn gang, eins og við þekkjum 
mætavel hér á landi eftir tvær hægri-
stjórnir í röð. Markaðurinn er hér 
látinn um að leysa húsnæðisvanda 
ungs fólks, tvö risaleigufélög starfa með 
ofsagróða að markmiði meðan félags-
legar lausnir láta á sér standa, og þrátt 
fyrir góðan vilja heilbrigðisráðherra 
virðast talibanar markaðshyggjunnar í 
Sjálfstæðisflokknum ætla að hafa það 
fram að enn frekari einkavæðing verði 
á umönnunar- og læknisþjónustu; 
virtur og vellátinn fjölbrautaskóli í 
Ármúla er afhentur einkaaðilum og 
sendur út á guð og gadd markaðarins – 
að ógleymdum dómsmálaráðherra sem 
fyllir stræti og torg af vopnuðum lög-
reglumönnum þegar fólk er í litahlaupi 
og er andvíg flokkun á rusli en vill sjálf 
fá ein að flokka dómara …

„Féll og hélt velli“

Fólk hefur alltaf einhverjar 
ástæður fyrir því hvernig  
það kýs. Fólk er alltaf að  
hugsa um sig og sína, velja sér 
samfélag og andrúmsloft – eða 
mótmæla einhverju.
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1-0 Hörður Björgvin  (90.).

Frammistaða Íslands (4-4-2)
Hannes Þór Halldórsson 7
Birkir Már Sævarsson 7
Kári Árnason 8
Ragnar Sigurðsson 8
(90. Sverrir Ingason -)
Hörður Björgvin Magnússon 8
Jóhann Berg Guðmundsson 6
Aron Einar Gunnarsson 9
Emil Hallfreðsson 7
Birkir Bjarnason 6 
(80. Rúrik Gíslason -)
Gylfi Þór Sigurðsson 8
Alfreð Finnbogason 6 
(76. Björn Bergmann Sigurðars. -)

Maður leiksins
Frábær leikur hjá fyrirliðanum. 
Vann gríðarlega vel, slökkti elda 
út allan völl og gaf 
miðjumönnum Króatíu 
lítinn tíma með bolt-
ann. Skilaði boltanum 
vel frá sér.

visir.is Meiri umfjöllun og við-
töl má finna á íþróttavef Vísis.

Hörður  eftir leik
„Ég gæti ekki verið 
ánægðari, vinna 
Króatíu heima, 
eitt af bestu 
liðum heims. 
Ég er gríðarlega 
þakklátur að fá 
tækifæri og hvað 
þá að spila með þessu 
landsliði og hversu duglegir við 
vorum í kvöld og allir tilbúnir að 
vinna fyrir hver annan.“  Hörður 
Björgvin skoraði með öxlinni á 
90 mínútu leiksins og sagðist 
svekktur að hafa ekki náð að 
skalla hann betur en sigurmark 
er sigurmark „Það er bara fínt að 
skora með öxlinni.“

Aron Einar eftir leik
„Þetta hefur 
alltaf verið 
karakterslið. 
Drengirnir vissu 
að það var að 
duga eða drep-
ast. Við vildum 
ekki tala um 
það fyrir leik, en ef þeir hefðu 
unnið þennan leik þá hefðu þeir 
verið of langt í burtu,“ sagði fyrir-
liðinn Aron Einar Gunnarsson.  
„Króatar eru ekkert að fara tapa 
mörgum stigum, en maður getur 
leyft sér að fagna í kvöld og svo 
er að byrja að fókusera á Finn-
land úti. Þetta er galopinn riðill, 
en erfiður.“

Úrslit og staða í riðli Íslands 

Finnland - Úkraína 1-2 
Kosóvó - Tyrkland 1-4 

Efri 
Króatía 13
Ísland 13
Tyrkland 11 

Neðri 
Úkraína 11
Finnland 1
Kósovó 1

FÓTBOLTI Eftir fimm leiki án sigurs 
og 426 mínútur og tæp 12 ár án 
marks unnu Íslendingar loks sigur 
á Króötum á Laugardalsvelli í gær. 
Allt stefndi í markalaust jafntefli en 
íslensku strákarnir fundu aukakraft 
til að vinna leikinn. Þegar mínúta 
var til leiksloka átti Birkir Már Sæv-
arsson frábæra fyrirgjöf frá hægri, 
beint á kollinn á Jóhanni Berg Guð-
mundssyni sem skallaði beint á 
Lovre Kalinic í marki Króatíu. 

Íslendingar fengu horn og það tók 

Leiðin á HM 2018 enn þá greið
Ísland komst upp að hlið Króatíu á toppi síns riðils í undankeppni HM með sigri í leik liðanna í gær. Hörður 
Björgvin Magnússon skoraði markið sem tryggði Íslendingum fyrsta sigurinn á Króötum frá upphafi.

Hörður Bjögvin Magnússon fékk traustið frá Heimi Hallgrímssyni landsliðsþjálfara á móti Króötum í gær og skilaði flottum leik og ótrúlega mikilvægu sigur-
marki á lokamínútu leiksins. Hér sjást þeir félagar saman eftir leik og það var svo sannarlega full ástæða fyrir þá að brosa sínum breiðasta. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Gylfi Þór Sigurðsson. Eins og svo oft 
áður var spyrna Swansea-mannsins 
frábær, beint á Hörð Björgvin Magn-
ússon sem fékk frían skalla og setti 
boltann í boga yfir Kalinic. Ótrúlega 
mikilvægt mark hjá Herði Björg-
vini og það þýðir að Ísland er jafnt 
Króatíu á toppi riðilsins þegar fjórar 
umferðir eru eftir. HM-draumurinn 
lifir því góðu lífi og möguleikinn á 
að ná efsta sætinu er góður.

„Ég er hrikalega stoltur af öllum 
strákunum. Þetta var hrikalega 
sterkur liðsheildarsigur,“ sagði 
landsliðsþjálfarinn Heimir Hall-
grímsson í samtali við Fréttablaðið 
eftir leik. 

Lærðu af fyrri leikjunum
Eyjamaðurinn kom talsvert á óvart 
með liðsuppstillingu sinni í gær. 
Hörður Björgvin kom inn fyrir 
Ara Frey Skúlason í stöðu vinstri 
bakvarðar, Emil Hallfreðsson lék 
á miðjunni við hlið Arons Einars 
Gunnarssonar og fyrir framan þá 
var Gylfi Þór.

„Við breyttum um leikaðferð til 
að jafna þá á miðjunni og Emil, Gylfi 
og Aron Einar gerðu a.m.k. jafn vel 
og þeir og í flestum tilfellum betur. 
Það var lykillinn að góðri spila-
mennsku í dag, hversu vel við spil-
uðum inni á miðjunni og lokuðum 

á þá og komum í veg fyrir að þeir 
sköpuðu sér færi,“ sagði Heimir sem 
segist hafa lært af fyrri viðureignum 
gegn Króatíu.

„Við reyndum að læra af leikj-
unum okkar við Króatíu. Mér 
fannst við taka stórt skref fram á við 
í Zagreb. Við fundum að við gátum 
pressað þá. Það eru ekki mörg lið 
sem pressa Króatíu og kannski er 
það ástæðan fyrir því að þeir fá á sig 
fá mörk. Þetta kom þeim örugglega 
á óvart.“

Leikáætlun Heimis gekk fullkom-
lega upp. Það eru fá lið í heiminum 
betri að halda boltanum en Króatar 
en Íslendingar komu í veg fyrir að 
þeir næðu sínum dáleiðandi sam-
leiksköflum með frábærri pressu. 
Fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson 

fór þar fremstur í flokki en hann 
braut niður hverja sókn Króatíu á 
fætur annarri og gaf tóninn. 

Uppreisn æru
Hetja íslenska liðsins í gær, Hörður 
Björgvin, átti erfitt uppdráttar í tap-
inu í Zagreb í fyrra en hann svaraði 
fyrir sig í gær og fékk hrós frá lands-
liðsþjálfaranum eftir leik.

„Við vitum að hann er ekki bak-
vörður að upplagi en hann hefur 
vaxið í þessu hlutverki. Við þurftum 
hæð í varnarlínuna og ég held að 
það hafi sýnt sig í leiknum að þetta 
var rétt ákvörðun,“ sagði Heimir 
um manninn sem skoraði markið 
sem færði Íslendinga nær takmark-
inu; að komast á HM í fyrsta sinn.  
ingvithor@365.is

URÐU Í ÞRIÐJA SÆTI Í NOREGI  
Íslenska karlalandsliðið í hand-
bolta varð í þriðja sæti á æfinga-
mótinu í Noregi en liðið gerði 
23-23 jafntefli við Svía í loka-
leiknum. Svíar skoruðu tvö síðustu 
mörk leiksins og skutu síðan í 
stöng í lokin. Ólafur Guðmunds-
son var markahæstur með 5 mörk. 

SLÓ 30 ÁRA ÍSLANDSMET Í GÆR 
Aníta Hinriksdóttir sló í gær 30 
ára Íslandsmet Ragnheiðar Ólafs-
dóttur í 1500 metra hlaupi þegar 
hún hljóp á 4:06,43 mín. í Hol-
landi. Aníta bætti metið um meira 
en átta sekúndur. Aníta er nú með 
lágmark á HM í London í ágúst í 
bæði 800 og 1500 metra hlaupi.

Á 16 HÖGGUM UNDIR PARI 
Birgir Leifur Hafþórsson lék mjög  
vel á lokahringnum á KPMG 
mótinu í Belgíu. Hann endaði í 4. 
til 9. sæti á sextán höggum undir 
pari. Birgir lék lokahringinn á -6 en 
fyrir árangurinn fékk hann 800.000 
krónur í verðlaunafé.

Við þurftum hæð í 
varnarlínuna og ég 

held að það hafi sýnt sig í 
leiknum að þetta var rétt 
ákvörðun.

Heimir um Hörð Björgvin
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

MÖRKIN 4 
REYKJAVÍK 

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

ALLT INNIFALIÐ

fylgihlutir fylgja ekki með
*Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðum*

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

MIKIÐ ÚRVAL

LEGSTEINA Á MJÖG

GÓÐU VERÐI



Ástkær bróðir minn, mágur og frændi, 
Níels Ómar Laursen

Hátúni 10, 
Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi 27. maí sl. útförin hefur  

farið fram.

Óli Guðlaugur Laursen Auður Ingibjörg Hafþórsdóttir 
Kristian Valur Laursen Heiða Ingvadóttir
Birta Ósk Laursen 
Hafþór Örn Laursen

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Auðunsdóttir 
kaupmaður, 

áður til heimilis að Ásbraut 19,  
nú Fannborg 8, Kópavogi,

lést á Landspítalanum 7. júní. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Margrét Harðardóttir Pétur Björgvinsson
Ársæll Harðarson Ingibjörg Kristjánsdóttir
Gils Harðarson                    
Hörður Örn Harðarson      
Guðni Pétur Harðarson Toy Harðarson

ömmu- og langömmubörn. 

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og a�,

Tómas Á. Tómasson 
fv. sendiherra, 

Espigerði 4, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 

laugardaginn 3. júní sl. Hann verður 
jarðsunginn frá Dómkirkjunni 

þriðjudaginn 13. júní 2017 kl. 15.00.

Hjördís Gunnarsdóttir
Jón Tómasson Evelyn Tómasson
Ingibjörg Tómasdóttir Hannes Þ. Bjarnason
Tómas Tómasson Jennifer Tómasson
Árni Tómasson Salvör Thorlacius 

og barnabörn.

Merkisatburðir
1550 Gústav I Svíakon-
ungur stofnar borgina 
Helsinki.
1665 Englend-
ingar taka stjórn 
í Nýju-Jórvík en 
borgin hét áður 
Nýja-Amster-
dam og var hol-
lensk nýlenda.
1838 Einn 
maður týnir 
lí  þegar jörð 
skelfur á Norður-
landi. Björg hrynja í 
Grímsey og Málmey.
1898 Filippseyjar lýsa y r 
sjálfstæði frá Spáni.
1911 Hinn sögufrægi Melavöllur vígður.
1913 Áhöfn dansks varðskips �arlægir bláhvítan fána af 
báti í Reykjavíkurhöfn. Atburðurinn varð vatn á myllu þeirra 
sem vildu séríslenskan fána.
1942 Anna Frank fær dagbók í afmælisgjöf.
1964 Nelson Mandela dæmdur í lífstíðarfangelsi í Suður-
Afríku.

Í dag er ár liðið síðan Omar Mateen, 
29 ára öryggisvörður, myrti 49 og 
særði 58 til viðbótar í skotárás á 
skemmtistaðinn Pulse í Orlando, 
Flórída. Mateen var síðar felldur af 
lögreglu. Þetta er mannskæðasta 
hryðjuverkaárásin á bandarískri 
grund frá árásinni á Tvíburaturnana 
11. september 2001.

Árás Mateens beindist að gestum 
staðarins sem flestir voru LBGT-
fólk. Eftir að lögregla var kölluð til 
vegna árásarinnar skapaðist um-
sátursástand. Í viðræðum milli hans 
og sáttasérfræðinga lögreglunnar 

kom fram að hann hefði svarið Abu 
Bakr al-Baghdadi, leiðtoga ISIS, holl-
ustueið.

Kveikjan að árásinni var sú stað-
reynd að nokkrum vikum árum 
hafði Bandaríkjaher fellt Abu 
Waheeb, leiðtoga ISIS í Írak. Þá 
hafði Mateen séð tvo karlmenn 
kyssast á götu út og það, að sögn 
föður hans, gert hann mjög reiðan. 
Árásarmaðurinn var þekktur af FBI 
og hafði verið yfirheyrður í tvígang 
vegna mögulegra tengsla við sjálfs-
vígsárásarmenn og hryðjuverka-
hópa.
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Skotárásin á Pulse-klúbbinn í Orlando

Vettvangur árásarinnar daginn eftir.   
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Rúmlega þrjátíu manns komu 
saman árla gærmorguns til að vera 
viðstaddir afhjúpun minningar-

skjaldar um gamla franska spítalann í 
Reykjavík. Spítalinn, sem á sér ríka sögu, 
hýsir nú Tónmenntaskóla Reykjavíkur.

„Þetta var frábær athöfn og veðrið gerði 
mikið fyrir hana,“ segir Pálmi Jóhannes-
son, upplýsingafulltrúi hjá sendiráði 
Frakka hér á landi. „Ég taldi held ég 32 
sem er nokkuð gott miðað við að þetta 
hófst klukkan níu um morguninn. Við 
áttum allt eins von á því að það kæmu 
ekki nema tíu eða fimmtán.“

Franskir sjómenn sóttu sjóinn við 
Ísland öldum saman en mest var um þá 
frá miðri 19. öld til upphafs fyrra stríðs. 
Áætlað er að þegar mest lét hafi komið 
hingað um 200 frönsk skip á ári og með 
þeim 4.000 skipverjar. Skipakostur þá var 
fjarri því að vera áþekkur því sem þekkist 
í dag og sjóskaði því mikill.

Líkt og aðrir áttu sjómennirnir það 
til að sýkjast eða slasast. Það var af þeim 
sökum sem frönsk stjórnvöld létu smíða 
þrjá spítala fyrir þegna sína hér á landi. 
Sá fyrsti var reistur árið 1902 og stendur 
við horn Lindargötu og Frakkastígs. 
Frakkastígur dregur einmitt nafn sitt af 
sjúklingunum sem dvöldu á spítalanum. 
Hina spítalana var að finna í Vestmanna-
eyjum og á Fáskrúðsfirði.

„Það eru til fjölmargar sögur frá þess-
um tíma af Íslendingum sem björguðu 
Frökkum úr sjávarháska. Frönsk stjórn-
völd sýndu þakklæti sitt í verki með því 
að leyfa Íslendingum, sem lögðust inn 
á spítalann, að greiða aðeins hálft gjald 
fyrir vist sína þar,“ segir Pálmi.

Minningarskjöldurinn hefur að geyma 
minningarorð um þá sem fórust auk 
stutts ágrips af sjósóknarsögu Frakka hér 
við strendur. Það voru Guðni Th. Jóhann-
esson, sagnfræðingur og forseti Íslands, 
frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi 
forseti Íslands, og Philippe O‘Quin, sendi-
herra Frakklands, sem afhjúpuðu skjöld-
inn. Á fundinum fluttu ávarp, auk áður-
nefndra Guðna og Philippe, þau Albert 
Eiríksson, frumkvöðull um sögu Frakka á 
Fáskrúðsfirði, og Líf Magneudóttir, forseti 
borgarstjórnar. 

Reykjavíkurborg, franska sendiráðið og 
JCDexauc kostuðu gerð skjaldarins.

Minntust franskra sjóara 
sem sóttu sjóinn á Íslandi
Sólin brosti sínu breiðasta í gærmorgunn þegar hópur fólks kom saman á horni Linda-
götu og Frakkastígs. Tilefnið var að afhjúpa skjöld við gamla franska spítalann til minn-
ingar um franska sjómenn sem sóttu sjóinn. Sjúkir Íslendingar nutu góðs af spítalanum.

Ég taldi held ég 32 sem 
er nokkuð gott miðað 

við að þetta hófst klukkan níu 
um morguninn
Pálmi Jóhannesson, upplýsingafulltrúi 
sendiráðs Frakka á Íslandi

Forsetarnir Guðni og Vigdís afhjúpuðu skjöldinn ásamt sendiherra Frakka. MYND/PÁLMI JÓHANNESSON
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.



Tvöfaldur Kæliskápur
RFG23UERS1

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 520 lítrar. Kælirými: 396 lítrar. 
Frystirými: 124 lítrar.Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Klakavél. Mál B-H-D í mm: 
908 x 1774 x 774.

Verð: 289.900,-

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, 

aðskilin kælikerfi. 
Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.

Verð: 279.900,-

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 
361 lítrar. Frystirými: 171 lítrar. Twin 

Cooling, aðskilin kælikerfi. Klakavél. Mál 
B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.

Verð: 199.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 

110 lítrar. Mál B-H-D í mm: 
595 x 2017 x 597

Verð: 149.900,-

Gæðavörur frá 
traustum framleiðanda

WW80 Þvottavél
8 KG. 1600 SN.

Eco Bubble
Verð 89.900,-

DV80 Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 119.900,-

Verð: 289.900,-Verð: 279.900,-

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

Verð: 199.900,-Verð: 149.900,-

TM

WF70 Þvottavél
7 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 59.900,-

DV70 Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 96.900,-

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

Verð 134.900,-

Uppþvottavél í sérflokki Örbylgjuofnar af betri gerðinni 
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu 
stáli / Stillingar ofan á 

hurð, blár litur / Tekur 14 
manna stell / 7 þvottakerfi 

/ Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / 

Orkunotkun á ári (kWst) 
: 266 / Hljóðlát aðeins 

41db / Stillanleg efrigrind 
/ Grind efst fyrir hnífapör 
með sérstökum "FLEX" 
bakka / 2 þvottaarmar + 
"WATERWALL" / Stærð 
(h x b x d): 817 x 598 x 

575 mm

800w

Verð kr. 18.900,-

MS23-F301EAS

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

1000w

Verð kr. 27.900,-

MS28J5255UB

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

Einnig fánleg til 
innbyggingar
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LÁRÉTT
2. korntegund
6. frá
8. sæ
9. hlaup
11. fisk
12. tipl
14. plata
16. tveir eins
17. dýrahljóð
18. umfram
20. til
21. fyrstur

LÓÐRÉTT
1. sett
3. hávaði
4. gutla
5. gaul
7. frísklegur
10. áþekk
13. tala
15. nabbi
16. kóf
19. mun

LÁRÉTT: 2. bygg, 6. af, 8. sjó, 9. gel, 11. ál, 12. trítl, 
14. skífa, 16. kk, 17. urr, 18. auk, 20. að, 21. frum.
LÓÐRÉTT: 1. lagt, 3. ys, 4. gjálfra, 5. gól, 7. ferskur, 
10. lík, 13. tíu, 15. arða, 16. kaf, 19. ku.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Nýjar vörur frá

Útsöluaðilar:
Útilíf – Kringlunni – Smáralind • Sportver Akureyri • Toppmenn & Sport Akureyri  
K Sport Keflavík • Nína Akranesi • Sportbær Selfossi • Axel Ó Vestmannaeyjum

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur

 Hægari á morgun 
og birtir til fyrir 
norðan en þykknar 
upp og stöku skúrir 
syðra síðdegis. 
Heldur hlýnandi 
fyrir norðan og hiti 
7 til 13 stig þar en 
áfram milt syðra þar 
sem hámarkshitinn 
verður um 17 stig.

Fjandinn! 
Ég er eitthvað 

tæp í dag, 
smá sársauki 

í öxlinni.

Passaðu þig! 
Þú mátt ekki 

slasast svona 
rétt fyrir mót.

Ég get ekki beðið eftir því 
að verða átján ára 

og þurfa ekki að gera neitt 
sem ég vil ekki gera.

Ég skal gúggla „deyja úr hlátri“ 
til að sjá hvort það sé 

eitthvað sem þú þarft að hafa 
áhyggjur af.

Hey, pabbi. 
Ég raðaði 
verkfær-

unum þínum 
fyrir þig.

Í alvöru? 
Vá.

Núna er allt í röð 
og reglu og í 

auðveldri hæð.

...sérstaklega 
auðveldri hæð.

Ég sé það.

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.

Levon Aronian (2793) átti leik 
gegn Magnusi Carlsen (2832) í 
fjórðu umferð Norway Chess-
mótsins í Stafangri. 
Hvítur á leik
11. a3! Bxa3 12. Hxa3! Dxa3 
13. c5. Sérdeilis skemmtileg 
og óvænt skiptamunsfórn hjá 
Aronian sem leiddi til frá-
bærs sigurs. Við höldum áfram 
að skoða skákina á morgun. 
Nakamura var efstur eftir fjórar 
umferðir. 
www.skak.is:  Hannes í Tékk-
landi.      
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HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Everybody Wants Some!!  17:45
Paterson   17:30
Heima  17:30
Knights Of Cups  20:00
Hidden Figures   20:00
Ég Man Þig    20:00
Genius 22:30
Lion  22:30
Hjartasteinn   22:30  

ÁLFABAKKA
THE MUMMY KL. 5:30 - 8 - 10:20
THE MUMMY VIP KL. 8
WONDER WOMAN 2D KL. 5 - 8 - 10:55
WONDER WOMAN 2D VIP KL. 10:20
BAYWATCH KL. 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 3D KL. 5:15 - 8 - 10:45
PIRATES 2D VIP KL. 5:15
KING ARTHUR 2D KL. 10:45
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 5:15 - 8

THE MUMMY KL. 5:40 - 8 - 10:20
WONDER WOMAN 2D KL. 5 - 7:50 - 10:40
BAYWATCH KL. 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D KL. 5 - 7:50 - 10:30

EGILSHÖLL
WONDER WOMAN 3D KL. 4:20 - 7:20 - 10:15
BAYWATCH KL. 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D KL. 4:30 - 7:15 - 10

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

WONDER WOMAN 3D KL. 8 - 10:55
BAYWATCH KL. 5:30 - 8
PIRATES 3D KL. 5:15
PIRATES 2D KL. 10:30

AKUREYRI

THE MUMMY KL. 8
WONDER WOMAN 3D KL. 10:20
BAYWATCH KL. 8
PIRATES 2D KL. 10:30

KEFLAVÍK

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

����
TOTAL FILM

����
DIGITAL SPY

����
TIME OUT N.Y.

����
L.A. TIMES

����
EMPIRE

����
VARIETY

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
USA TODAY

����
INDIEWIRE

����
THE WRAP

93%

������������������������������������������������������������������������������
SA TUSA TODAYODAYUSA TUSA TODAYODAY

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Frábær spennumynd

SÝND KL. 8, 10.20

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 5.30

SÝND KL. 5.40, 8, 10.20

SÝND KL. 5.30

 ÍSL. TAL

 ÍSL. TAL

SÝND KL. 10.30

SÝND KL. 8

- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða

Góða skemmtun í bíó

enær

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

12. JÚNÍ 2017
Fyrirlestrar
Hvað?  Vinnufundur um mennta-
stefnu Pírata
Hvenær?  18.00
Hvar?  Síðumúli 23
Vinnuhópur um menntastefnu 
Pírata hittist og stefnir að því að 
klára vinnu við nýja menntastefnu 
þar sem frá var horfið í janúar.

Hvað?  Sykur: orka eða eitur?
Hvenær?  17.30
Hvar?  Heilsa og spa, Ármúla 9
Á fyrirlestrinum verður fjallað um 
mismunandi tegundir sykurs og 
hvaða áhrif þær hafa í líkamanum. 
Einnig verður kannað í hvaða til-
fellum hver tegund gæti hentað 
betur en önnur með heilsuna að 
leiðarljósi, bæði út frá lýðheilsu 
sjónarmiðum og klínískum. Þátt-
taka kostar 1.500 krónur.

Hvað?  Íslam og átökin við Vesturlönd
Hvenær?  20.00
Hvar?  Neskirkja
Leiðbeinandi er sr. Þórhallur 
Heimisson, prestur og trúar-
bragðafræðingur, sem haldið hefur 
fjölmörg námskeið og ritað 
bækur og greinar um þetta 
málefni sem brennur á 
öllum. Hann hefur einnig 
ferðast með hópa vítt og 
breytt um hinn íslamska 
heim, allt frá Istanbúl og 
Jerúsalem til Ind-
lands.

Uppákomur
Hvað?  Sumargrill 
Ungliðahreyfingar Am-
nesty International
Hvenær?  18.30
Hvar?  Aflagrandi 36
Til að fagna sumrinu býður 
ungliðahreyfing Amnesty 
Internat ional í Sumargrill. Allir 
eru velkomnir!

Hvað?  Listamannaspjall
Hvenær?  17.00
Hvar?  SIM Residency
Gestalistamenn SÍM bjóða alla 
velkomna á listamannaspjall í SÍM 
húsinu, Hafnarstræti 16. Kaffi, te 
og með því á boðstólum.

Námskeið
Hvað?  Kodu Forritun (6- 10 ára)
Hvenær?  09.00
Hvar?  Háskólinn í Reykjavík
Kodu Game Lab er 
skemmtilegt forritun-
arumhverfi sem leyfir 
notendum að skapa 
sinn eigin tölvuleik 
með lítilli 
fyrir-
höfn. 

Umhverfið byggir á sjónrænum 
skipunum, er einfalt í notkun og 
boðið er upp á þann möguleika að 
hafa umhverfið á íslensku. Verð: 
27.900 kr. Námskeiðið er haldið 
dagana 12.-16.júní frá klukkan 
09.00-12.00.

Hvað?  Ritsmiðja fyrir 9-12 ára

Hvenær?  13.00
Hvar?  Borgarbókasafnið 

Grófinni
Ritsmiðjurnar eru ætlaðar 9-13 

ára börnum og er markmið þeirra 
fyrst og fremst að örva sköpunar-
kraft barnanna og nýta hann til að 
búa til sögur. Atli Sigþórsson (Kött 
Grá Pje) er leiðbeinandi.

Hvað?  3ja daga CANON EOS nám-
skeið
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ljosmyndari.is
Námskeiðið er haldið dagana 12. 
til 15. júní. Farið verður ítarlega 
í allar helstu stillingar á stafrænu 
myndavélinni, m.a. ljósop, hraða, 
White balance, ISO, ljósmæling, 
pixlar, jpg/raw og margt fleira. 
Einnig er farið í Menu stillingar og 
þær útskýrðar. Kennt hvernig á að 
stilla vélina til að fá sem mest út 
úr henni. Nemendur fá blöð með 
upplýsingum um myndavélina og 
ýmsar stillingar.

Hvað?  Sumarleg sætindi
Hvenær?  17.00
Hvar?  Spíran, Stekkjabakki 6
Sumarlegir eftirréttir og nammi-
bitar sem henta vel í ferðalögin, 
útilegurnar, sumarbústaðaferð-
irnar og grillpartíin. Nammi sem 
er stútfullt af næringu. Það er 
munur að njóta sumarsins með 
eftirréttum sem gerðir eru frá 
grunni úr heilnæmum hráefnum 
sem hressa, kæta og bæta. Verð er 
8.900 krónur.

Sykurinn verður í aðalhlutverki í 
Heilsu og spa, Ármúla 9, í dag.

Þórhallur Heimisson heldur fyrirlestur um hinn íslamska heim í Neskirkju í 
dag.

Ljosmyndari.is heldur námskeið fyrir 
þá sem vilja læra betur á Canon-
vélina sína.
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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

 

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

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

THE PATH
Stórgóðir þættir um Eddie 
Lane sem hrífst af kenningum 
sértrúarsafnaðar en það er 
ekki alltaf einfalt að fylgja 
sannfæringu sinni.

Fjölbreyttur frétta- og mannlífsþáttur í léttum dúr þar sem 
þrautreyndir dagskrárgerðarmenn Stöðvar 2 fjalla um allt milli 
himins og jarðar á léttu nótunum. Í þætti kvöldsins verður rætt 
við landsliðstrákana á Grillmarkaðnum. Umsjónarmaður 
kvöldsins er Gummi Ben.

CARDINAL
Magnaðir spennuþættir þar 
sem rannsóknarlögreglu-
mennirnir John Cardinal og 
Lise Delorme freista þess að 
leysa sérlega flókið og 
ofbeldisfullt sakamál.

VICE
          Ferskir og vandaðir 
fréttaþættir frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.

PROPERTY 
BROTHERS AT HOME

Bræðurnir Jonathan og Drew 
Scott eru mættir hér í glænýrri 
seríu þar sem fasteignir eru 
teknar í gegn að innan sem 
utan.

Ökuþórinn Brian O'Connor 
hefur flutt sig um set og þeysir 
nú um götur Miami en fjörið 
varir ekki lengi! Hasarmynd af 
bestu gerð. 

2 FAST 2 FURIOUS

Sumar-þáttur

ROADIES
Líf rótaranna í hljómsveitar-
bransanum getur verið ansi 
skrautlegt og skemmtilegt. 
Hressilegir þættir sem hafa 
vakið athygli fyrir skemmtilega 
innsýn í lífið á bak við tjöldin í 
tónlistarbransanum.

KL. 19:05 alla virka daga

07.00 The Simpsons 
07.25 Kalli kanína og félagar 
07.50 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are 
11.15 Project Greenlight 
12.00 The Comeback 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
13.55 Britain's Got Talent 
14.50 Britain's Got Talent 
15.50 Britain's Got Talent 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar  Fjölbreyttur 
frétta- og mannlífsþáttur í léttum 
dúr þar sem þrautreyndir dag-
skrárgerðarmenn Stöðvar 2 �alla 
um alla heima og geima. 
19.35 Property Brothers at Home
20.20 Roadies  Frábærir þættir 
fullir af drama, gríni og góðri 
tónlist úr smiðju Camerons Crow. 
Þættirnir �alla um líf nokkurra 
rótara sem vinna fyrir vinsælu 
hljómsveitina Station-House 
Band. Þættirnir hafa vakið athygli 
fyrir skemmtilega innsýn inn í 
lí�ð á bak við tjöldin í tónlistar-
bransanum. Þótt líf rótaranna 
sé ekki sveipað eins miklum 
dýrðarljóma og líf hljómsveitar-
meðlimanna er það ekki síður 
viðburðaríkt. Sama hvað bjátar á 
í einkalí�nu má ekkert koma í veg 
fyrir að sýningin haldi áfram og 
áhorfendur verða ekki sviknir af 
óað�nnanlegri upplifun. 
21.20 Cardinal  Dramatísk þátta-
röð í sex hlutum sem byggð 
er á metsölubók Giles Blunt. 
Sögusviðið er smábær í Alqon-
quin-�óa í Kanada þar sem rann-
sóknarlögreglumennirnir John 
Cardinal og Lise Delorme freista 
þess að leysa sérlega �ókið og 
o�eldisfullt sakamál. Hins vegar 
gætu leyndarmál Cardinals úr for-
tíðinni stofnað rannsókninni og 
um leið ferli hans í hættu. Ljóst 
er að málið teygir arma sína víða 
og ef það leysist ekki hið snarasta 
eykst hættan á nýju fórnarlambi. 
Því er pressan á Cardinal gríðarleg 
þar sem svo mikið er í hú� á 
öllum vígstöðvum.
22.10 The Path
23.00 Vice 
23.30 Veep 
00.00 Better Call Saul 
00.55 The Le�overs 
01.50 Outsiders 
02.40 Alien Abduction 
04.05 The Mentalist 
04.50 Battle Creek 
05.30 The Middle 
05.55 The Simpsons

17.30 Raising Hope 
17.50 New Girl 
18.15 Mindy Project 
18.40 Modern Family 
19.05 Ástríður 
19.35 Stelpurnar 
20.00 Who Do You Think You Are? 
20.45 Pretty Little Liars 
21.30 Legit 
21.55 Game Of Thrones 
22.50 The Brink 
23.20 The Americans 
00.15 Ástríður 
00.40 Stelpurnar 
01.05 Who Do You Think You Are? 
01.45 Pretty Little Liars 
02.30 Tónlist

13.00 Grandma  Gamanmynd frá 
2015. Þegar Elle er nýhætt með 
kærustunni kemur barnabarn 
hennar, Sage, óvænt í heimsókn 
og biður hana um að lána sér 600 
Bandaríkjadali fyrir sólarupprás, 
þar sem hún ætlar að fara í fóstur-
eyðingu. Amma Elle er frekar 
blönk, og þær verða því að leita 
allra leiða til að �nna peningana, 
og heimsækja gamla vini, sem á 
e¡ir að draga dilk á e¡ir sér, og 
óvænt leyndarmál koma í ljós.
14.20 The Nutty Professor 
15.55 Vaski grísinn Baddi 
17.30 Grandma
18.50 The Nutty Professor 
 Sprenghlægileg gamanmynd 
frá 1993 með Eddie Murphy og 
Jada Pinkett Smith. Prófessorinn 
Julius F. Kelp sem er ekki allur 
þar sem hann er séður. Kappinn 
hefur fundið upp undralyf sem 
gerir hann að hálfgerðum Jekyll 
og Hyde. Þegar prófessorinn 
tekur inn ly�ð breytist hann úr 
feimnum hallærisgæja í heillandi 
�örkálf að nafni Buddy Love.
20.25 Vaski grísinn Baddi  Gaman-
söm kvikmynd um lí�ð í sveitinni. 
Dýrin á bóndabæ Hoggett-
hjónanna þekkja öll sitt hlutverk. 
Þau una hag sínum bærilega þótt 
undir niðri óttist þau að lenda á 
jólaborði �ölskyldunnar. Grísinn 
Baddi er einn úr þessum hópi en 
hann lítur lí�ð öðruvísi augum en 
�estir aðrir.
22.00 2 Fast 2 Furious 
23.50 Maze Runner. The Scorch 
Trials 
02.00 Nightcrawler 
03.55 2 Fast 2 Furious

17.25 Gol¤ð 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.12 Hundalíf 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.45 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Ofurskynjun dýranna 
20.25 Eldhugar íþróttanna 
21.00 Dicte 
21.45 Bækur og staðir 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Leirher keisarans 
23.10 Mótorsport 
23.40 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 Chasing Life 
09.50 Jane the Virgin 
10.35 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Top Gear. The Races 
14.40 Psych 
15.25 Black-ish 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 King of Queens 
17.00 The Millers 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Superstore 
20.15 Top Chef 
21.00 APB 
21.45 Shades of Blue 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 The Tonight Show 
23.40 The Late Late Show

08.00 FedEx St. Jude Classic 
13.00 Manulife LPGA Classic 
15.00 FedEx St. Jude Classic 
20.00 PGA Highlights  
20.55 Manulife LPGA Classic 
22.55 PGA Highlights 

07.20 Ísland - Króatía 
09.00 Moldóva - Georgía 
10.40 Írland - Austurríki 
12.20 Makedónía - Spánn 
14.00 HM Markasyrpa 
14.30 Finnland - Úkraína 
16.10 Serbía - Wales 
17.50 Ísland - Króatía 
19.30 HM Markasyrpa 
20.00 Markaþáttur Undankeppni 
HM 2018 
20.50 Formúla E - Berlín II 
22.30 Formúla E - Highlights 
23.25 Markaþáttur Undankeppni 
HM 2018 
00.15 OpenCourt - All-Star Stories 
& Memories 
01.05 Formúla 1 - Keppni

07.00 Lína Langsokkur 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Víkingurinn Viggó 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og Litli 
08.38 Ljóti andarunginn og ég 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Lína Langsokkur 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Víkingurinn Viggó 
12.11 Zigby 
12.25 Stóri og Litli 
12.38 Ljóti andarunginn og ég 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Lína Langsokkur 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Víkingurinn Viggó 
16.11 Zigby 
16.25 Stóri og Litli 
16.38 Ljóti andarunginn og ég 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Lási löggubíll

Mörgæsirnar 
frá Madagaskar
kl. 9.24, 13.24 
og 17.24
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Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á uppáhaldssjónvarpsefnið 

þitt, hvar og hvenær sem er – því áskriftin fylgir þér. Þú þarft ekki að 

missa af neinu, þú getur notið línulegrar dagskrár allra sjónvarpsstöðva, 

tímaflakks, Frelsis og Stöð 2 Maraþon NOW í snjallsíma, spjaldtölvu,

Apple TV og í vafra.

      ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR

365ASKRIFT.is



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

DORMA KYNNIR

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

90 x 200 cm  74.990 kr.
120 x 200 cm  89.990 kr.
140 x 200 cm  99.900 kr.
160 x 200 cm  114.990 kr.
180 x 200 cm 129.900 kr.

Simba dýnurnar eru fáan-
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simbasleep.is

Ég er brotaþoli kynferðisof-
beldis frá því í æsku. Svo var 
mér byrluð lyf í bekkjarpartíi 

í menntaskóla líka. Þannig að ég er 
ein af þeim mörgu sem hafa nýtt 
sér þjónustu Stígamóta,“ segir Sig-
rún Bragadóttir sem ætlar að láta 
gott af sér leiða og styrkja Stígamót 
með því að fara 10 km í Reykjavíkur-
maraþoninu, íklædd heimasaum-
uðum Wonder Woman-búningi.

Sigrún kveðst hafa grafið tilfinn-
ingar sínar og minningar tengdar 
ofbeldinu djúpt niðri í langan tíma. 
„Ég leitaði mér seint hjálpar hjá 
Stígamótum. Í mínum huga gerðist 
ekki neitt áður en ég fór að vinna í 
mínum málum. Það er bara svona 
sjálfsbjargarmekanismi,“ útskýrir 
Sigrún sem leitaði til Stígamóta í 
kringum fertugsaldurinn. „Þetta er 
fyrir rúmum fjórum árum síðan. Og 
Stígamót hafa bara gjörbreytt mínu 
lífi. Það er eins og lífið sé komið í 
lit.“

Sigrún talar af mikilli ástríðu um 
Stígamót og starfið sem teymið þar 
vinnur. „Þessi samtök, það er alveg 
með ólíkindum að þau séu til! Þetta 
er allt ókeypis, það þarf enginn 
að borga fyrir þjónustuna og hún 
stendur öllum til boða, óháð kyni, 
kyngervi, kynhneigð, fyrri störfum 
og svo framvegis, svo lengi sem 
einstaklingur er orðinn 18 ára,“ 
útskýrir Sigrún sem fer í viðtöl hjá 
Stígamótum ýmist vikulega, hálfs-
mánaðarlega eða mánaðarlega.

„Svona ofbeldi verður að tala 
um, og afleiðingarnar, þær verður 
að tala um líka,“ segir Sigrún sem 
hefur glímt við áfallastreituröskun 
vegna ofbeldisins sem hún varð 

fyrir og er í veikindaleyfi frá vinnu 
þessa stundina. „Það er vegna þess 
að afleiðingarnar voru orðnar svo 
miklar og margslungnar“.

Sigrún segir fólk í kringum sig 
hafa sýnt sér mikinn skilning. „Ég er 
búin að njóta mikil stuðnings, bæði 
vinnuveitenda og fjölskyldu. Þetta 
var bara eitthvað sem var búið að 
vera að byggjast upp í langan tíma 
og fólk sá það á mér.“

Ætlar ekkert að flýta sér
„Ég ætla ekki að hlaupa þessa vega-
lengd,“ segir Sigrún og hlær. „Ég 
ætla að ganga þetta og gefa mér 
mjög góðan tíma í þetta. Ég ætla að 
stoppa reglulega og fá mér kaffi og 
spjalla við fólk. Og aðeins að slaka 
á. Þetta er táknrænt fyrir batann, 
maður húrrar batanum ekkert af. 
Maður lýkur honum ekkert innan 
einhvers ákveðins tíma.“

Sigrún ætlar að fara 10 kílómetr-
ana með húmorinn að vopni. „Ég 
ætla að klæðast Wonder Woman 
búningi, sem ég ætla að búa til sjálf,“ 
segir hún og skellir upp úr. „Þegar 
ég var lítil, þá var Wonder Woman 
hetjan mín. Hún var dökkhærð 
eins og ég, og ég var þá með dökkt 

sítt hár, og hún var sterk týpa,“ segir 
Sigrún sem kom á fund blaðamanns 
í Wonder Woman bol. „Ég var mjög 
mikill aðdáandi, og er enn í dag en 
auðvitað á allt annan hátt núna. 
Mér þykir vænt um hana í dag.“

Það er til lausn
Spurð út í hvort hún hafi skilaboð 
til þeirra sem hafa lent í kynferðis-
ofbeldi en hafa ekki byrjað einhvers 
konar bataferli segir Sigrún: „Sko, 
manni getur ekki liðið eitthvað 
rangt. Skömm og reiði eru heilbrigð 
viðbrögð við óheilbrigðum aðstæð-
um. Og þið eruð ekki ein, við erum 
því miður allt of mörg sem höfum 
lent í þessu. Og það er til lausn!“

Sigrún tekur fram að úrræðið sem 
Stígamót er henti kannski ekkert 
öllum. „En þetta úrræði hentaði mér 
og bjargaði mér. En mikilvægast er 
bara að rjúfa þögnina. Hvernig sem 
það er gert.“

Sigrún leggur áherslu á að fólk 
geti verið alveg óhrætt við að gefa 
Stígamótum séns. „Snilldin við 
Stígamót er sú að valdið er aldrei 
tekið af fólki sem mætir í viðtöl. Við 
erum alltaf við stýrið, og við segjum 
alveg jafn mikið og við viljum segja 
eða alveg jafn lítið og við viljum 
segja. En auðvitað er alveg eðlilegt 
að fólk óttist, vegna þess að óttinn 
er ein af afleiðingunum við að verða 
fyrir kynferðisofbeldi.“

Áhugasömum er svo bent á að 
skoða myllumerkið #sigrúnstormar 
því með því ætlar Sigrún að gefa 
fólki innsýn inn í undirbúninginn á 
bak við 10 kílómetrana sem hún fer 
í sumar og ferlið allt.
gudnyhronn@365.is

    Mun fara  
10 kílómetra  
á táknrænan hátt
Kennarinn Sigrún Bragadóttir ætlar að fara 10 kílómetra í Reykja-
víkurmaraþoninu í sumar til styrktar Stígamótum. Sigrún ætlar að 
fara vegalengdina í Wonder Woman búningi og með gjörningnum 
vill hún þakka Stígamótum fyrir en samtökin hafa reynst henni vel.

Sigrún Bragadóttir er Stígamótum afar þakklát. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÞETTA ER TÁKNRÆNT 
FYRIR BATANN, 

MAÐUR HÚRRAR BATANUM 
EKKERT AF.
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Fagmannaverslun og timbursala 

Kjalarvogi 12-14 • Sími: 525 3400
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VIÐ ERUM
FAGMENN

VELKOMIN Í NÝJA FAGMANNAVERSLUN OG 
TIMBURSÖLU HÚSASMIÐJUNNAR Í KJALARVOGI

...meira fyrir
fagmenn!

Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar hefur opnað ásamt glæsilegri timbursölu í Kjalarvogi 12-14, 
miðsvæðis í Reykjavík. Fagmannaverslunin er sérverslun fagmannsins, sú fyrsta sinnar 

tegundar á Íslandi. Þar bjóðum við upp á fyrsta �okks vörur, þjónustu og ráðgjöf sérfræðinga 
fyrir fagmenn og fólk í byggingaframkvæmdum. Ein glæsilegasta timbursala landsins er 

á sama stað þar sem þú �nnur allt okkar úrval af timbri og plötum undir einu þaki.

Opnum alla virka daga kl. 7:30, alltaf heitt á könnunni.

Fagmannaverslun

Afgreiðslutími:
Virka daga:  7:30 - 18:00
Laugardaga:  10:00 - 16:00

Kjalarvogi 12-14 / 104 Reykjavík / 525 3400 / husa.is



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Sumartilboð!
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Sumartilboð!

Fatboy Headdemock
hengirúm

47.886 kr.

Hágæða millistíft fimm svæða skipt 
heilsurúm með áföstum mjúkum topp 

og pokagormakerfi ásamt 
rúmbotni og fótum.

ROYAL LAYLA

Stærð 180x200 sm
Fullt verð 222.492 kr.
TILBOÐ 155.744 kr.

13.838 kr.* Á MÁNUÐI

Hágæða millistíft fimm svæða skipt 
heilsurúm með áföstum mjúkum topp 

og pokagormakerfi ásamt 
rúmbotni og fótum.

ROYAL CORINNA

Stærð 90x200 sm
Fullt verð 83.709 kr.
TILBOÐ 58.596 kr.

5.459 kr.* Á MÁNUÐI

30%
AFSLÁTTUR!

30%
AFSLÁTTUR!

(*
Mi

ða
ð v

ið 
12 

má
na

ða
 va

xta
lau

sa
n r

að
gr

eið
slu

sa
mn

ing
 m

eð
 3,

5%
 lá

nt
ök

ug
jal

di 
og

 40
5 k

r. 
gr

eið
slu

gja
ldi

)

FYRSTA GREIÐSLA Í ÁGÚST!

Fatboy Headdemock
hengirúm

47.886 kr.

FYRSTA GREIÐSLA Í ÁGÚST!
FYRSTA GREIÐSLA Í ÁGÚST!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

GLAMOUR fylgir með 
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is

Mikið erum við heppin. 
Við búum í friðsælu ríki 
þar sem flestir hafa það 

ágætt. Vissulega höfum við það 
misgott en hér ríkir a.m.k. friður 
og ákveðið frelsi auk þess sem 
grundvallarmannréttindi eru alla 
jafna virt.

Að undanförnu hefur þjóð-
félagsumræðan hverfst um það 
hvort koma Costco til landsins geri 
okkur gott eða illt. Mér finnst það 
eitt merki um það hversu ágætt 
við höfum það að við skulum í 
alvöru tala okkur hás um mat-
vöruverslun. Þetta er jú bara búð, 
ekkert merkilegri eða ómerkilegri 
en það, en fjölmiðlar fjölluðu varla 
um annað dögum saman.

Annað merki um hversu gott 
við höfum það er að við séum 
endalaust að búa til boð og bönn í 
kringum börnin okkar. Sem dæmi 
um slíkt er að nú hefur hverfis-
íþróttafélögum verið bannað að 
heimsækja skólana af tillitssemi 
við þau börn sem ekki vilja eða 
geta farið í íþróttir. Ég skil ekki 
alveg hvert við erum komin með 
þessa meintu ofurtillitssemi við 
sálarlíf barna. Við erum farin að 
koma fram við blessuð börnin eins 
og algjörlega heilalausar skepnur 
sem geti orðið fyrir stórskaða við 
hvert fótmál. Er ég kannski svona 
illa áttuð þegar ég leyfi alls konar 
stórhættulega innrætingu og 
aðstæður hjá börnum mínum án 
þess að gera mér grein fyrir hversu 
miklu tjóni þau verða fyrir á 
hverjum degi. Þau fá hvort tveggja 
að stunda íþróttir og jafnvel 
þiggja stuttermaboli sem merktir 
eru svaladrykkjum eða öðrum 
stórhættulegum vörum og fyrir-
tækjum. Boð og bönn eru ágæt í 
sjálfu sér, en erum við ekki aðeins 
að ruglast hérna?

Allt það sem er 
bannað …

Helgu Völu
Helgadóttur

Bakþankar


	FB056s_P037K.pdf



