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FRÍTT

Eru �ugur, �ær
eða maurar að
ergja þig og bíta?

áhrifaríkur
og án allra
eiturefna

allt að
8 tíma
virkni

100% HREIN SNILLD 
FRÁ ÍSLENSKUM 

GARÐYRKJUBÆNDUM

ÁFRAM ÍSLAND

Ferðastu um 
Ísland með 
Vegabré N1 

Fréttablaðið í dag

FRÉTTIR LS Retail hefur stefnt 
eiganda Norðurturnsins við 
Smáralind og Íslandsbanka 
vegna deilu um merkingar. 2

FRÉTTIR Sóknarnefndin á Hvols-
velli hefur stefnt þjóðkirkjunni 
vegna meintra vanefnda á 
framlögum til byggingar nýrrar 
kirkju. 6

SKOÐUN Andrés Ingi Jónsson 
skrifar um vopnaða lögreglu-
menn 10 

SPORT Ólafía fyrst íslenskra 
kylfinga á risamót. 12

TÍMAMÓT Nítján ára stelpa 
saumar veggteppi í Skapandi 
sumarstörfum 14

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ � FÓLK  �  LÍFIÐ
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Landsmenn tóku flestir góðviðrinu í gær fagnandi. Þeir sem lögðu leið sína í miðborg Reykjavíkur áttu kost á því að kæla sig niður og renna sér á svokallaðri flennibraut í Bankastrætinu. 
Unga kynslóðin greip tækifærið og vatnið spýttist út um víðan völl. Ekki bar á öðru en að viðstaddir skemmtu sér konunglega. FRETTABLAÐIÐ/ ANDRI MARÍNÓ 

LÍFIÐ Leikkonan Auður Finnboga-
dóttir er nýútskrifuð úr The Amer-
ican Academy of Dramatic Arts sem 
er einn virtasti leiklistarskóli Banda-
ríkjanna. Auður fór í gegnum námið 
með glans og hlaut heiðursverðlaun 
á útskriftinni. Verðlaunin eru þau 
sömu og Danny Devito, Robert Red-
ford, Grace Kelly og Kirk Douglas 
hlutu á sínum tíma þegar þau 
útskrifuðust frá skólanum. Auður er 
himinsæl með árangurinn. 
– gha / sjá síðu 22

Í fótspor Kellys 
og Devitos

SLYS Starfsmaður ferðaþjónustu-
fyrirtækis við Jökulsárlón, sem 
ákærður hefur verið fyrir manndráp 
af gáleysi vegna slyss sem varð þar 
í ágúst 2015, starfar enn hjá fyrir-
tækinu. Réttindi hans til að stýra 
bátnum eru þau sömu og á slysdag.

Slysið átti sér stað þegar skipstjór-
inn bakkaði hjólabáti á plani Jökuls-
árlóns. Kanadísk fjölskylda stóð 
fyrir aftan bátinn og tók maðurinn 

ekki eftir þeim með þeim afleið-
ingum að einn þeirra lenti undir 
bátnum. Ferðamaðurinn, kanadísk 
kona, lést samstundis.

Rannsóknarnefnd samgöngu-
slysa skilaði skýrslu um málið 
fyrir helgi. Þar var þeim tilmælum 
meðal annars beint til rekstraraðila 
hjólabátsins að tryggja að skip-
stjórar hafi tilskilin réttindi til að 
stýra slíkum farartækjum. Skip-

stjóri skipsins hafði réttindi til að 
stjórna skipum að þrjátíu brúttó-
tonnum en þennan dag ók hann 65 
brúttótonna bát.

„Skipstjórinn er með punga-
prófið. Það eru sömu réttindi og 
hann hafði á slysdag,“ segir Guð-
jón Ármannsson, lögmaður fyrir-
tækisins. Hann sér aðeins um mál 
fyrirtækisins en fer ekki með mál 
skipstjórans.

„Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf. 
telur réttindamál skipstjórnar-
manna sinna í lögmætu horfi. Þá er 
stöðugt unnið að því að bæta öryggi 
gesta þannig að slys sem þetta geti 
aldrei endurtekið sig,“ segir Guðjón.

Þingfesting er í sakamáli gegn 
skipstjóranum í Héraðsdómi 
Austur lands í dag. Verði hann fund-
inn sekur gæti hann átt allt að sex 
ára fangelsi yfir höfði sér. - jóe

Siglir á Jökulsárlóni með sömu réttindi
Réttindalaus skipstjóri hjólabáts sem varð ferðamanni að bana árið 2015 siglir áfram með ferðamenn um Jökulsárlón. Hann hefur ekki 
sótt sér önnur réttindi en þau sem hann hafði á slysdegi. Ferðaþjónustufyrirtækið telur réttindamál starfsmanna sinna vera í lagi.

Jökulsárlón ferða-
þjónusta ehf. telur 

réttindamál skipstjórnar-
manna sinna í 
lögmætu horfi
Guðjón Ármanns-
son, lögmaður 
Ferðaþjónustunnar 
Jökulsárlóns

Auður Finn-
bogadóttir



Mikið úrval af limgerðisklippum - með bensínmótor, 
rafmótor eða fyrir 18 og 36V rafhlöður

Limgerðis-
klippur

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

 Rabarbarinn tekinn upp á Árbæjarsafni

Á Árbæjarsafninu vex heilmikið af rabarbara. Hann var tekinn upp í gær enda er best að nýta hann snemma á sumrin. Það er gamalt húsráð að ef 
rabarbarinn er ekki nýttur strax sé best að geyma hann í ísskáp, helst með blöðunum á. FRETTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ 

Veður

Vestlæg eða breytileg átt, 3-8. 
Skýjað að mestu og stöku skúrir, 
einkum sunnan- og vestanlands 
síðdegis. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast 
austan til. SJÁ SÍÐU 16

VIÐSKIPTI Fjórir fjárfestahópar eru 
sagðir hafa áhuga á að festa kaup á 
fatakeðjunum Coast, Oasis og Ware-
house af Kaupþingi. Keðjurnar hafa 
verið til sölu frá því í nóvember í 
fyrra og stendur vilji Kaupþings til 
þess að selja þær saman í einu lagi.

Áhugasamir kaupendur eru fjár-
festingarsjóðurinn Alteri Partners, 
suður-afrísku tískukeðjurnar 
Foschini Group og Truworths og 
Edinburgh Woollen Mill, smásölu-
keðja breska kaupsýslumannsins 
Philips Day, að því er segir í frétt 
Bloomberg.

Þegar Kaupþing setti fatakeðj-
urnar á sölu í fyrra var uppsett verð 
um 100 milljónir punda, sem jafn-
gildir um 13,2 milljörðum króna, 
en talið er að líklegt kaupverð geti 
nú verið meira en helmingi lægra 
eða á bilinu 35 til 55 milljónir 
punda.

Félagið Aurora Fashions rekur 
keðjurnar þrjár, Coast, Oasis og 
Warehouse, en það hefur verið í 
eigu Kaupþings frá árinu 2009. Áður 
voru þær í eigu félagsins Mosaic 
Fash ions, sem varð gjaldþrota í kjöl-
far hrunsins, en Baugur Group var 
stærsti eigandi þess félags.

Líkt og margar verslanakeðjur 
hafa verslanir Aurora Fashions 
átt erfitt uppdráttar undanfarin 
ár. Fatasala hefur dregist verulega 
saman í Bretlandi og þá er einka-
neysla jafnframt minni en áður. – kij

Bitist um 
fatakeðjur 
Kaupþings

DÓMSMÁL LS Retail hefur stefnt 
eiganda Norðurturnsins við Smára-
lind og Íslandsbanka eftir að kröfu 
hugbúnaðarfyrirtækisins um að það 
fái að hengja vörumerki sitt utan á 
bygginguna var hafnað. Stefnan 
verður þingfest í Héraðsdómi 
Reykjaness á miðvikudag.

Harðar deilur milli leigutaka í 
Norðurturninum komu, eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá, upp 
eftir að Íslandsbanki tilkynnti að 
höfuðstöðvar fyrirtækisins yrðu 
fluttar í Norðurturninn. Samkvæmt 
stefnunni, sem blaðið hefur undir 
höndum, gerir LS Retail kröfu um 
að ógild verði með dómi ákvörðun 
Norðurturnsins hf. um að Íslands-
banki megi einn leigutaka setja 
upp vörumerki á stigahús hennar. 
Hugbúnaðarfyrirtækið gerir kröfu 
um að lógó Íslandsbanka verði fært 
niður og að vörumerki LS Retail 
verði staðsett fyrir ofan það.

Samkvæmt stefnunni var LS 
Retail, sem er alþjóðlegt hugbún-
aðarfyrirtæki og leigir fimm hæðir 
í turninum, fyrsti leigutakinn til að 
ganga til samninga við Norðurturn-
inn eða í nóvember 2015. Á þeim 
tíma hafi eingöngu staðið til að 
turninn yrði merktur lógói Smára-
lindar. Það hafi síðan breyst með 
tilkynningu Íslandsbanka í apríl 
í fyrra. Stjórnendur LS Retail hafi 
einnig í júní 2016 mótmælt harð-
lega áformum um að heiti bygging-
arinnar yrði breytt í Íslandsbanka-
turninn og að lógó dótturfélaganna 
Ergo og VÍB yrðu einnig hengd utan 
á hana.

LS Retail skorar í stefnunni  á 
Norðurturninn að leggja fram upp-
færða hluthafaskrá Norðurturnsins 

Íslandsbanka stefnt út 
af lógódeilu í turninum
Hugbúnaðarfyrirætkið LS Retail hefur stefnt Íslandsbanka og Norðurturninum 
og vill fá að hengja vörumerki sitt utan á bygginguna. Stefnan þingfest í héraðs-
dómi í vikunni en deilur milli leigjenda í húsinu hafa staðið yfir í rúmt ár.

Íslandsbanki fór fram á að nafni Norðurturnsins yrði breytt í Íslandsbanka-
turninn. Sú krafa féll í grýtta jörð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

en Íslandsbanki er einn eigenda 
byggingarinnar og átti í mars 2016 
alls 22,85 prósenta hlut. Einnig að 
Íslandsbanki leggi fram lánasamn-
inga hans við Norðurturninn og 
leigusamning Íslandsbanka.

Sigrún Dóra Sævinsdóttir, rekstr-
arstjóri LS Retail, sagði í samtali við 
Fréttablaðið þann 16. júní að fyrir-
tækið fari fram á að jafnræðis verði 
gætt varðandi merkingar utan á 
húsinu. LS Retail hafi ítrekað lagt 
fram málamiðlunartillögur sem 
hafi verið hafnað. Ríkharð Ottó 
Ríkharðsson, framkvæmdastjóri 
Norðurturnsins, vildi þá ekki tjá sig 
um málið þegar eftir því var leitað. 
haraldur@frettabladid.is

Samkvæmt stefnunni var 
LS Retail fyrsti leigutakinn til 
að ganga til samninga við 
Norðurturninn.

Verslunin Oasis hefur verið til sölu 
undanfarna mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

VEGAMÁL Bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
skoraði í síðustu viku á þingmenn 
kjördæmisins að tryggja að fjár-
magn fáist á fjárlögum ársins 2018 
og árunum þar á eftir til að ljúka 
framkvæmdum við Reykjanes-
braut innan bæjarmarkanna. Um 
sé að ræða brýnt öryggis- og hags-
munamál.

Bæjarstjórnin ítrekaði á fundi 
sínum mikilvægi þess að mörkuð 
yrði heildarstefna fyrir fram-
kvæmdir við Reykjanesbraut innan 
Hafnarfjarðar, þar sem tímasetning 
framkvæmda væri ákveðin og fjár-
magn tryggt.

Bærinn bendir á að þegar 
heildar fjármagn til vegafram-
kvæmda á höfuðborgarsvæðinu 
sé skoðað sé ljóst að framkvæmdir 
við Reykjanesbraut hafa verið af 
skornum skammti undanfarin ár. 
Brýnt sé að bæta úr því hið fyrsta. 
– kij

Vilja tryggja fé 
til framkvæmda
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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“



lög frá Alþingi, sem fólu í sér skerð-
ingu örorkubóta vegna tekna maka, 
brytu í bága við umrætt ákvæði 
stjórnarskrárinnar.

Hann segir að í kjölfar dómsins 
hafi verið höfð uppi stór orð um að 
beiting dómstóla á félagslegum rétt-
indum gæti leitt af sér stórvægilegar 
breytingar á stjórnskipuninni. Sá 
spádómur hafi hins vegar ekki ræst. 
„Þótt fjöldi mála þar sem ákvæðinu 
er borið við hafi aukist á síðustu 
árum, þá hefur Hæstiréttur hafnað 
öllum kröfunum. Í ýmsum tilvikum 
hefur Hæstiréttur ekki einu sinni 
tekið afstöðu til ákvæðisins, þótt 
því sé borið við,“ segir hann.

Héraðsdómur hefur einu sinni 
fallist á málsástæðu á grundvelli 76. 

greinarinnar, árið 2015, en í þeim 
dómi var talið að óheimilt hefði 
verið að synja sjón- og heyrnar-
skertri konu um endurgjaldslausa 
táknmálstúlkun á grundvelli fjár-
skorts. Slík synjun var talin brjóta í 
bága við rétt konunnar til aðstoðar 
samkvæmt 76. greininni. Dómnum 
var ekki áfrýjað.

Kári Hólmar segir umræddan dóm 
héraðsdóms ljós í myrkrinu fyrir þá 
sem tala fyrir því að dómstólar beiti 
stjórnarskránni til þess að vernda 
félagsleg réttindi. Í dómnum hafi 
rétturinn beitt þeim mælikvarða 
sem þróaður var í Öryrkjabandalags-
dómnum, þ.e. að meta annars vegar 
hvort lágmarksréttindi séu tryggð, án 
þess að skilgreina endilega hver þau 
séu, og hins vegar hvort fyrirkomulag 
löggjafarinnar sé málefnalegt.

Meiri möguleikar virðast vera á 
því að fá félagsleg réttindi viður-
kennd fyrir dómstólum í gegnum 
önnur stjórnarskrárákvæði, eink-
um jafnræðisreglu 65. greinar og 
hugsanlega eignarréttarákvæði 72. 
greinar, að sögn Kára Hólmars.

Hann segir ekki samræmi vera 
á milli dóma hvað varðar aðferðir 
og mælikvarða við mat á því hvort 
brotið sé gegn 76. greininni. „Nýj-
ustu dómar Hæstaréttar benda 
til þess að rétturinn sé gríðarlega 
tregur til þess að fjalla efnislega um 
félagsleg réttindi og gefa í skyn að 
grundvallarálitaefni á þessu sviði, 
til dæmis um fjárhæð örorkulífeyr-
is, falli nær alfarið utan valdsviðs 
dómstóla. Þannig hefur Hæstiréttur 
í raun skipað fjárstjórnarvaldi lög-
gjafans ofar stjórnskipulegum rétt-
indum.“ kristinningi@frettabladid.is

Kr. 51.000,-
með VSK

Greinakurlarar
í garðinn eða sumarbústaðinn

Einfasa rafmótor 2800 W

Sjálfbrýnandi kurlaravals

Koma með safnkassa 

Meðfærilegir og hljóðlátir 

45 mm hámarks sverleiki stofna

Flottur í garðinn eða í sumarbústaðinn

Öflugur og afkastamikill

9 HP Honda bensínmótor

60 mm hámarks sverleiki stofna

Hámarks afköst 2.5 m3 / klst

Tilvalinn í sumarbústaðinn

Jo Beau 
Model M200

Wolf Garten 
Model SDL2800                                                               

Kr. 395.000,-
með VSKÞÓR F

H
Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

DÓMSMÁL Hæstiréttur Íslands 
hefur ekki fallist á málsástæður 
gegn ríkinu á grundvelli 76. greinar 
stjórnarskrárinnar, sem kveður á 
um að öllum skuli tryggður réttur til 
aðstoðar vegna meðal annars sjúk-
leika, frá því árið 2000. Doktorsnemi 
í lögfræði við Harvard-háskóla segir 
nýjustu dóma réttarins benda til 
þess að hann sé „gríðarlega tregur“ 
til þess að fjalla um félagsleg rétt-
indi. Dómstólum sé heimilt og skylt 
að leggja efnislegt mat á það hvort 
stjórnarskrárvarin réttindi séu virt 
í raun og veru. Ef Hæstiréttur hverfi 
frá því hlutverki sínu sé hugmyndin 
um lagalega vernd félagslegra rétt-
inda í verulegri hættu.

Lögmaðurinn Kári Hólmar Ragn-
arsson, sem er einn af eigendum lög-
mannsstofunnar Réttar og auk þess 
doktorsnemi við Harvard-háskól-
ann, fjallar um nýja dómafram-
kvæmd um félagsleg réttindi í grein 
í nýjasta tölublaði Úlfljóts, tíma-
rits laganema við Háskóla Íslands. 
Hann segir framkvæmdina gefa til 
kynna að staða félagslegra réttinda 
fyrir íslenskum dómstólum sé veik 
og vernd þeirra hafi hrakað á allra 
síðustu árum.

Í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 
segir að öllum, sem þess þurfa, 
skuli tryggður í lögum réttur til 
aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, 
elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 
sambærilegra atvika. Í grein sinni 
rekur Kári Hólmar að Hæstiréttur 
hafi aðeins einu sinni fallist á máls-
ástæðu á grundvelli ákvæðisins, en 
það var í hinum svonefnda Öryrkja-
bandalagsdómi árið 2000. Þá komst 
rétturinn að þeirri niðurstöðu að 

Hæstiréttur „gríðarlega tregur“ 
til að fjalla um félagsleg réttindi
Doktorsnemi í lögfræði við Harvard-háskóla segir margt gefa til kynna að staða félagslegra réttinda fyrir 
íslenskum dómstólum sé veik. Vernd þeirra hafi auk þess hrakað á allra síðustu árum. Hann segir nýjustu 
dóma Hæstaréttar benda til þess að rétturinn sé tregur til þess að fjalla um félagsleg réttindi.

Hæstiréttur hefur ekki fallist á málsástæður gegn ríkinu á grundvelli 76. greinar 
stjórnarskrárinnar, sem kveður á um rétt manna til aðstoðar vegna meðal ann-
ars sjúkleika, frá því í Öryrkjabandalagsdómnum árið 2000. FRÁTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nýjustu dómar 
Hæstaréttar benda 

til þess að rétturinn sé 
gríðarlega tregur til þess að 
fjalla efnislega um félagsleg 
réttindi 
Kári Hólmar Ragn-
arsson, doktors-
nemi í lögfræði 
við Harvard- 
háskóla

VÍSINDI Kjálkabein af manni sem 
fannst í fjöruborðinu í Borgarnesi 
hinn 16. júní síðastliðinn kann að 
vera úr kirkjugarði á Melum í Mela-
sveit sem farinn er undir sjó.

„Fyrstu bráðabirgðaniðurstöður 
benda til að þarna virðist vera um 
gamalt bein að ræða,“ segir Gylfi 
Gylfason hjá kennslanefnd Ríkislög-
reglustjóra. Þar vísar hann í bráða-
birgðaniðurstöður réttartannlæknis 
sem er í kennslanefndinni. Gylfi 
segir að enn sem komið er sé ekkert 
hægt að fullyrða um gamla kirkju-
garðinn. „Ég veit ekki hvaðan þetta 
er en þetta verður skoðað áfram,“ 
segir hann. Hann segir mögulegt að 
beinið verði sent til útlanda í aldurs-
greiningu.

Álfheiður Gunnsteinsdóttir var 
í fjöruferð ásamt manni sínum og 
syni í Borgarnesi þegar þau rákust 
á kjálkabeinið. Jón Ólafsson, yfir-
lögregluþjónn á Vesturlandi, sagði 
við Vísi að fundur sem þessi sé ekki 
algengur. Búist er við því að svæðið 
verði skoðað nánar og athugað 
hvort að fleiri bein finnist. – jhh

Kjálkinn 
mögulega 
úr fornum 
kirkjugarði

SVÍÞJÓÐ Sænska þingið hefur breytt 
lögum þannig að frá og með 1. ágúst 
þurfa fyrirtæki og einstaklingar 
ekki sérstakt leyfi til að nota dróna 
með eftirlitsmyndavélum. Tekið er 
fram að þeir sem noti dróna til að 
taka myndir verði að gæta að per-
sónuvernd. Til dæmis er óheimilt 
að taka myndir með dróna án þess 
að viðkomandi hafi möguleika á að 
uppgötva það.

Dómstóll hafði kveðið upp þann 
úrskurð í október að bannað væri að 
taka myndir með dróna án sérstaks 
leyfis. – ibs

Leyfa nú 
myndatöku 
með dróna

Ekki þarf lengur sérstakt leyfi til að 
taka myndir með dróna í Svíþjóð.
NORDICPHOTOS/GETTY

VIÐSKIPTI Ekki bárust tilboð í Hótel 
Bifröst eða aðrar fasteignir Háskól-
ans á Bifröst sem boðnar voru til 
sölu í vor. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins eru þó einhverjar 
þreifingar í gangi um möguleg kaup 
á eignunum, en ekki er talið að málin 
skýrist fyrr en í næstu eða þarnæstu 
viku.

Tilkynnt var um áform háskólans 
um að selja eignirnar, ásamt rekstri 
hótelsins, í apríl síðastliðnum. Hót-
elið hefur verið í rekstri frá árinu 2013 

og tilheyrir því 51 herbergi auk veit-
ingasalar í rekstri. Auk þess voru sett á 
sölu tvö fjölbýlishús með 48 íbúðum 
sem nýst geta undir hótelrekstur og 
þá bauðst fjárfestum einnig til kaups 
fjölbýlishús með möguleika á frekari 
stækkun, alls 88 herbergi. Ráðgjöfum 
Capacent var falið að annast söluna.

Í boði var að kaupa eignirnar, sem 
og rekstur hótelsins, að hluta eða öllu 
leyti og voru þær verðmetnar á bilinu 
1,5 til 2,5 milljarðar króna. Í tilkynn-
ingu frá skólanum á sínum tíma kom 

fram að eignirnar hefðu verið settar 
á sölu til að bregðast við fækkun sem 
hafði orðið í staðnámi hjá skólanum. 
Ekki væri lengur sama þörf og áður 

fyrir húsnæði á svæðinu. Um áttatíu 
prósent af nemendum skólans eru í 
fjarnámi.

Auk þess hefur skólinn glímt við 
fjárhagserfiðleika undanfarin ár og er 
sölunni á eignunum þannig ætlað að 
bæta fjárhagsstöðuna og gera skólan-
um kleift að greiða niður skuldir. Alls 
varð 55 milljóna króna tap af rekstri 
skólans árið 2015 og var eigið fé þá 
neikvætt um 155 milljónir. Unnið 
hefur verið að endurskipulagningu 
rekstrarins síðustu ár. – kij

Engin tilboð bárust í eignir Háskólans á Bifröst

55
milljóna króna tap varð  
af rekstri Háskólans á  
Bifröst árið 2015
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NJÓTTU STARFSINS. GÆÐIN HRÍFA.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17. Lokað á laugardögum í sumar.  
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

NEMO, BERLINGO & JUMPY

Citroën sendibílar eru framleiddir með gæði, hagkvæmni og áreiðanleika í huga. Mikil áhersla er lögð á sparneytni og fyrirtaks vinnuaðstöðu með góðu aðgengi. Þú getur stólað á fyrsta flokks gæði, 
öryggi og fyrirmyndarþjónustu Citroën sendibíla. Nemo er snaggaralegur sendibíll, lítill að utan en rúmgóður að innan með hliðarhurðum og fellanlegu skilrúmi til stækka rýmið og flytja lengri hluti. 
Berlingo er með þremur framsætum og kemur í tveimur lengdum, fjölnota sendbíll með ríflegu hleðslurými og góðri burðargetu. Jumpy er notendavænn og aðlagar sig að þínum þörfum, rýmið er allt 
að 6,6 m3 að rúmmáli og allt að 4 metrum að lengd með Moduwork búnaðinum. Til viðbótar getur hann dregið allt að 2,5 tonn. Hægt er að fá Citroën Jumpy í þremur mismunandi lengdum.

citroen.is

NÚTÍMALEG HÖNNUN • HAGKVÆMIR • SNAGGARALEGIR • RÚMGÓÐIR • SPARNEYTNIR 
GOTT VERÐ • HLIÐARHURÐIR • ÖRYGGISGRINDUR • MISMUNANDI STÆRÐIR OG LENGDIR

2.190.000 KR. MEÐ VSK
1.766.129 KR.

ÁN 
VSK

NEMO VERÐ FRÁ:

2.540.000 KR. MEÐ VSK
2.048.387 KR.

ÁN 
VSK

BERLINGO VERÐ FRÁ:

3.350.000 KR. MEÐ VSK3.350.000 KR. MEÐ VSK3.350.000 KR. MEÐ VSK
2.701.6132.701.6132.701.613 KR.

ÁN 
VSK

JUMPYJUMPY VERÐ FRÁ:JUMPY VERÐ FRÁ:JUMPY
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Ykkar skemmtun....
....ok....okkar fókus

Full búð af 
nýjum vörum!

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

ÞJÓÐKIRKJAN „Það er algerlega með 
ólíkindum hvernig kirkjuráð hefur 
hagað sér í þessu máli,“ segir séra 
Halldór Gunnarsson, formaður 
byggingarnefndar Stórólfshvol-
sóknar á Hvolsvelli, um málaferli 
sóknarinnar gegn þjóðkirkjunni.

Halldór segir að kirkjuráð hafi á 
árinu 2010 samþykkt fjárveitingu 
til nýrrar kirkju á Hvolsvelli. Greiða 
átti tíu milljónir króna vegna undir-
búnings og síðan 20 milljónir á ári í 
fjögur ár á framkvæmdatímanum, 
samtals 90 milljónir króna. Þegar 
þetta hafi brugðist hafi sóknin kært 
málið til úrskurðarnefndar  þjóð-
kirkjunnar sem úrskurðað hafi 
sókninni í vil. Kirkjuráð hafi hins 
vegar vísað málinu til áfrýjunar-
nefndar innan kirkjunnar og haft 
sigur þar.

„Það var á þeim forsendum að 
kirkjuráð gæti gert það sem því 
sýndist,“ segir Halldór um niður-
stöðu áfrýjunarnefndar. Sóknar-
nefnd og byggingarnefnd Stórólfs-
hvolssóknar hafi nú hins vegar 
stefnt þjóðkirkjunni fyrir Héraðs-
dóm Reykjavíkur á þeim grundvelli 
að úrskurður áfrýjunarnefndarinnar 
sé ógildur því nefndin hafi aðeins 
verið skipuð þremur mönnum en 
ekki fimm eins og lög mæli fyrir um.

„Það nýjasta er að lögfræðingur 
biskupsstofu hefur, að því er mér 
skilst, sagt að málið væri tapað fyrir 
kirkjuráð,“ upplýsir Halldór. Fari 
dómsmálið þannig gæti kirkjuráð 
þó óskað eftir nýrri áfrýjunarnefnd. 
„Eins og kirkjuráð hefur látið mætti 
alveg eins búast við því,“ segir Hall-
dór. Reyndar mun lögmaður kirkju-
ráðs þegar hafa óskað eftir því við 
áfrýjunarnefndina að taka málið 
upp að nýju.

Jens Sigurðsson, formaður sókn-
arnefndar Stórólfshvolssóknar, segir 
að þegar liggi fyrir lóð frá Rangár-
þingi eystra fyrir nýja kirkju sem 
jafnframt yrði menningarhús. Það 

Útfarir á bílastæði  
og kirkjunni stefnt
Sóknarnefndin á Hvolsvelli hefur stefnt þjóðkirkjunni vegna meintra vanefnda 
á framlögum til byggingar nýrrar kirkju. Gamla kirkjan tekur innan við 100 
manns í sæti. Í jarðarförum situr fólk í bílum og hlustar á athöfnina í útvarpinu.

Gestir í jarðarförum frá Stórólfshvolskirkju rúmast oft ekki innandyra og hlusta 
á athöfnina í bílaútvörpum. Það var einmitt raunin í fjölmennri útför Sveins 
Sigurðssonar byggingameistara á föstudaginn var. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

eigi að rúma allt að 450 manns og 
kosta á 200 til 300 milljónir króna. 
Málið  gagnvart kirkjuráði sé svo 
flókið að hann botni eiginlega ekk-
ert í því sjálfur. Borist hafi 4,5 millj-
ónir króna af umræddum tíu millj-
ónum en síðan ekki söguna meir. 
Vilyrði annarra aðila, eins og sveit-
arfélagsins og héraðsnefndar Rang-
æinga, fyrir framlagi til byggingar 
nýju kirkjunnar séu bundin því að 
peningarnir skili sér frá kirkjuráði.

Í þessari stöðu er málið því enn 
nánast á byrjunarreit. Þar til það 
breytist þurfa sóknarbörnin að láta 
gömlu kirkjuna frá árinu 1930 duga. 
Sem kirkjan gerir reyndar alls ekki 
ef marka má þá Halldór og Jens enda 
taki hún aðeins um 80 manns í sæti. 
Það dugi auðvitað ekki fyrir fjögur 
til fimm hundruð manna jarðarfarir 
sem fara þar iðulega fram.

„Þá er bara setið út í bíl og útvarp-
að þangað. Svo er til að fólk vill 
þetta ekki og fer þá í kirkjuna á Sel-
fossi til að geta setið inni,“ segir Jens 
og vísar þá til þeirra aðferðar sem 

mun vera beitt í fleiri litlum kirkjum 
úti á landi að útvarpa fjölmennum 
athöfnum svo þeir sem ekki rúmast 
innanhúss geti setið prúðbúnir úti í 
bíl og heyrt það sem fram fer.

„Auðvitað vill söfnuðurinn því 
reisa stærri kirkju. Það er skrítið 
að koma okkur af stað og klippa 
svo bara á,“ segir formaður sóknar-
nefndarinnar. gar@frettabladid.is

TYRKLAND Múslimar um gjörvallan 
heim fögnuðu í gær hátíðardeg-
inum Eid al-Fitr. Dagurinn markar 
lok föstumánaðarins Ramadan og 
var bænahald sem og átveislur af 
því tilefni víða um heim.

Á Ramadan neyta múslimar 
meðal annars  hvorki matar né 
drykkjar frá sólarupprás til sólar-
lags. Ramadan hefst og lýkur á nýju 
tungli og er mánuðurinn sá níundi í 
tímatali íslam. Þar sem tímatalið er 
frábrugðið tímatali Vesturlandabúa 
færist hátíðin til ár frá ári.

Nýtt tungl sést hins vegar á 
mismunandi tíma í mismunandi 
heimhlutum. Þannig fögnuðu Sádi-
Arabar, Katarar, Tyrkir og fleiri Eid 
al-Fitr í gær en Indverjar, Pakistanar 
og fleiri fagna föstulokum í dag.

Sadiq Khan, fyrsti músliminn 
sem varð borgarstjóri Lundúna á 
Bretlandi, óskaði múslimum um 

heim allan gleðilegrar hátíðar í 
gær. „Við höfum gengið í gegnum 
afar erfiða tíma hér í Lundúnum 
á meðan Ramadan hefur staðið. 

Á þeim erfiðu tímum hefur verið 
magnað að sjá hversu vel sam-
félagið hefur unnið saman,“ sagði 
Khan.  – þea

Múslimar fagna föstulokum

Bænahald múslima í tyrknesku borginni Adana. NORDICPHOTOS/AFP

Það er algerlega með 
ólíkindum hvernig 

kirkjuráð hefur hagað sér í 
þessu máli,
Halldór Gunnars-
son, formaður 
byggingarnefndar 
Stórólfshvols-
sóknar

VIÐSKIPTI   Plastdúkkan Ken sem 
hefur fylgt Barbie í yfir fimmtíu 
ár hefur fengið yfirhalningu, en 
Mattel, framleiðandi dúkkunnar, 
kynnti nýjar tegundir af Ken á 
þriðjudag.

Nú er hægt að kaupa Ken í þrem-
ur mismunandi líkamsstærðum 

og og velja á milli sjö hörundslita. 
Einnig má velja úr átta mismunandi 
litum á hári, níu hárstílum og augn-
litum. Fatnaður Kens er nú mun 
fjölbreyttari.

Tíu nýjar Ken dúkkur eru komnar 
í verslanir vestanhafs og fimm nýjar 
koma í næstu mánuðum. Á síðasta 

ári fékk Barbie einnig yfirhalningu 
en þá komu fjórar mismunandi 
líkamsgerðir út og einnig sjö hör-
undslitir.

CNN greinir frá því að síðan fyrsta 
Ken dúkkan kom út árið 1961 hefur 
dúkkan þróast verulega. Barbie og 
Ken hættu saman árið 2004. – sg

Plastdúkkan Ken fær yfirhalningu
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Þið smellpassið saman. AYGO og þú með vinum þínum út í sveit. Brostu hringinn meðan þú snattast í bænum. 
Njóttu þess að mynda ný tengsl með AYGO í sumarsólinni.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum AYGO
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Verð frá: 1.680.000 kr.



Kvika banki hf. hefur gefið út sex mánaða víxla að fjárhæð 
2.000 milljónir króna. Um er að ræða útgáfu í víxlaflokk-
num KVB 17 1221 og er heildarheimild flokksins 2.000 
m.kr. Fjármálaeftirlitið staðfesti lýsingu vegna umsóknar 
um töku víxlanna til viðskipta, þann 23. júní 2017, og sótt 
hefur verið um töku víxlanna til viðskipta í Kauphöll 
Íslands. 

Útprentuð eintök lýsingarinnar má nálgast í 12 mánuði frá 
staðfestingu hennar í höfuðstöðvum Kviku, Borgartúni 25, 
105 Reykjavík. Rafræn eintök má nálgast á vefsíðu Kviku 
www.kvika.is/verdbrefalysingar.

Reykjavík, 26. júní 2017
Kvika gefur út sex mánaða víxla

kvika.is

Landsvirkjun býður í opið hús þar sem kynnt verður 
frummatsskýrsla um framkvæmdir vegna Hvamms-
virkjunar. Á fundinum verður framkvæmdin kynnt á 
veggspjöldum og skjám og fulltrúar frá Landsvirkjun, 
Landsneti og Eflu svara fyrirspurnum.
 
Nú hefst opinbert ferli þar sem almenningur getur  
sent inn ábendingar og athugasemdir. Við hvetjum  
alla áhugasama til að kynna sér verkefnið.

Allir velkomnir!

Opið hús á Nauthóli í Reykjavík
Fimmtudagur 29. júní kl. 17-19

Hvammsvirkjun

Rafræn útgáfa af frummatsskýrslunni er aðgengileg 
á hvammur.landsvirkjun.is.

Kynning á mati á umhverfisáhrifum vegna 
fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar í neðri Þjórsá. 

BRETLAND Ekki er öruggt að Bretar 
nái fríverslunarsamningi við Evrópu-
sambandið í kjölfar útgöngu lands-
ins úr sambandinu. Þetta sagði David 
Davis Brexitmálaráðherra í samtali 
við BBC í gær. „Ég er nokkuð viss um 
að við náum samkomulagi. Ég er ekki 
hundrað prósent viss en það getur 
maður aldrei verið, þetta eru samn-
ingaviðræður,“ sagði Davis.

Að mati Davis hafa allnokkur ríki 
sambandsins mikinn hag af því að ná 
góðum samningi við Bretland. Ef ESB 
ætlaði hins vegar að bjóða Bretum 
„refsingarsamning“ væru Bretar til-
búnir til þess að slíta viðræðum. „Við 
erum með áætlun sem við munum 
fylgja verði sú raunin,“ sagði Davis.

Forsætisráðherra Bretlands, 
Theresa May, hefur sjálf þurft að sæta 
gagnrýni fyrir orð sín um að „enginn 
samningur væri skárri en slæmur 
samningur“.

Það hefur fjármálaráðherrann 
Philip Hammond einnig sagt. Í síð-
ustu viku sagði hann að það væri 
vissulega slæmt fyrir Bretland ef 
enginn samningur næðist. „Verra 
væri hins vegar ef samningurinn 
væri sérstaklega til þess gerður að 
mergsjúga breska hagkerfið,“ sagði 
Hammond.

Davis fer fyrir samninganefnd 
Breta en viðræður við hliðstæðu 
hans hjá ESB, Michel Barnier, hófust 
í síðustu viku. „Hann vill ná sam-
komulagi alveg jafnmikið og við,“ 
sagði Davis.

Davis sagði að Bretar vildu ná sam-
komulagi sem þjónaði hagsmunum 
beggja aðila. Hins vegar væri afar lík-
legt að nokkur aðlögunartími yrði 
eftir Brexit og myndu Bretar þá ekki 
geta stundað fríverslun við Evrópu-
sambandsríki í eitt eða tvö ár.

Í síðustu viku fundaði May með 
öðrum leiðtogum Evrópusambands-

ríkja. Lagði hún þá fram samnings-
tilboð Breta um réttindi borgara 
Evrópusambandsins er búa á Bret-
landi. Mætti tilboð Breta nokkurri 
gagnrýni, meðal annars frá Donald 
Tusk, forseta leiðtogaráðs ESB.

Í viðtali gærdagsins sagðist Davis 
vilja klára þær viðræður sem fyrst. 
Til að mynda þyrfti að ræða landa-
mærin á milli Norður-Írlands, 
er tilheyrir Bretlandi, og Írlands, 
sem er aðildarríki ESB. Davis sagði 
vilja ríkisstjórnar May að hafa 
„ósýnileg landamæri“ á svæðinu.  
thorgnyr@frettabladid.is

Fríverslunarsamningur 
við ESB ekki sjálfgefinn
Brexitmálaráðherra segir líklegt, þó ekki öruggt, að fríverslunarsamningur náist 
við Evrópusambandið. Enginn samningur væri þó betri en samningur sem væri 
til þess gerður að refsa Bretum fyrir væntanlega útgöngu úr sambandinu.

PAKISTAN Að minnsta kosti 140 fór-
ust þegar kviknaði í olíuflutningabíl 
í pakistönsku borginni Ahmedpur 
í gær.

Yfirvöld á svæðinu greina frá því 
að bíllinn hafi farið á hliðina þegar 
eitt dekkja bílsins sprakk í beygju. 
Þá hafi borgarbúar mætt á svæðið 
til að safna saman olíu sem lak úr 
bílnum.

BBC greinir frá því að líklega hafi 
kviknað í olíunni út frá sígarettu. 
„Nokkuð smávægilegt atvik varð 
þannig að gríðarlegum harmleik,“ 

sagði slysavarnamaðurinn Jam 
Sajjad við BBC.

Voru herþyrlur sendar á vettvang 
til að ferja særða og látna á spítala. 
Búist er við því að tala látinna muni 
hækka enn frekar. Þá greina þar-
lendir miðlar frá því að fórnarlömb 
slyssins hafi mörg hver brennst svo 
illa að ómögulegt sé að bera kennsl 
á þau nema með DNA-prófum.

Nawaz Sharif, forsætisráðherra 
Pakistan, stytti ferð sína til Lundúna 
vegna atviksins og hélt heim á leið 
í gær. – þea

Mannskæður eldsvoði í Pakistan
Bíllinn er illa brunninn og mikið skemmdur. NORDICPHOTOS/AFP

David Davis (t.v.) og Michel Barnier (t.h.), formenn samninganefnda Bretlands 
og Evrópusambandsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

TYRKLAND Fjölmargir lögreglu-
menn voru á götum Istanbúl-
borgar í Tyrklandi í gær til þess að 
stöðva gleðigöngu hinsegin fólks 
sem þar átti að fara fram. Höfðu 
skipuleggjendur göngunnar heitið 
því að gangan yrði haldin þrátt 
fyrir að yfirvöld hefðu bannað 
hana og borið fyrir sig hótunum 
öfgahópa.

Fór svo að lagt var af stað í 
gönguna en þegar lögregla mætti 

göngunni skaut hún gúmmíkúlum 
til að stöðva gönguna og handtók 
allnokkra að því er BBC greinir frá.

Samkynhneigð er ekki ólögleg í 
Tyrklandi, líkt og hún er víða í ríkj-
um þar sem hugmyndafræði bók-
stafstrúarmúslima ræður ríkjum. 
Þó er andúð gegn hinsegin fólki 
grasserandi í ríkinu.

Þetta er þriðja árið í röð sem yfir-
völd í Istanbúl banna gleðigöngu. 
– þea

Lögregla stöðvaði 
gleðigöngu í Istanbúl
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Þú getur treyst á TUDOR

Skáldkonan Hulda orti Hver á sér fegra föður-
land í tilefni af lýðveldisstofnun árið 1944. 
Þarna sat hún í hersetnu landi í miðri síðari 

heimsstyrjöldinni og setti á blað línur til að lýsa 
tilfinningunni sem fylgir því að tilheyra friðsælu og 
herlausu ríki. Landi „með friðsæl býli, ljós og ljóð, 
svo langt frá heimsins vígaslóð“.

Heimurinn hefur breyst mikið síðan lýðveldið 
Ísland leit dagsins ljós, en bjartsýnin er enn til 
staðar. Það lýsir sér til dæmis í því að þegar Mask-staðar. Það lýsir sér til dæmis í því að þegar Mask-staðar. Það lýsir sér til dæmis í því að þegar Mask
ína spurði í mars sl. hvort fólk óttaðist að hryðju-
verk yrðu framin á Íslandi svöruðu ekki nema tæp 
átta prósent því játandi. Þar kom reyndar fram að 
því meira sem fólk hugsar um hryðjuverk, því meiri 
áhyggjur hefur það af þeim.

Það er nefnilega hætt við að óttinn við hryðju-
verk næri sjálfan sig og vaxi þannig langt umfram 
raunverulega hættu.

Þess vegna var mikill ábyrgðarhluti af ríkis-
lögreglustjóra að setja vopnaða sérsveitarmenn í 
almenna löggæslu á fjölskylduviðburðum í Reykja-
vík fyrr í mánuðinum. Í landi þar sem lögregla er 
almennt vopnlaus, þá sendir vopnaður lögreglu-
maður þau skilaboð út í umhverfið að hætta sé á 
ferðum.

Enda sést í nýrri könnun frá Maskínu að nú eru 
ríflega 47 prósent Íslendinga orðin hlynnt því 
að vopnaðir lögreglumenn séu sýnilegir á fjölda-
samkomum. Reyndar er stuðningurinn minnstur 
hjá Reykvíkingum, þeim sem hafa þurft að horfa 
upp á vígvæðingu hátíðarhalda í borginni sinni, 
en mestur í landshlutum þar sem fólki berst bara 
ómurinn af óttaboðskapnum. Boðskap sem greini-
lega situr eftir og hefur áhrif.

Íslendingar bera mikið traust til lögreglunnar, 
enda verðum við að geta treyst henni þegar á reyn-
ir. Hluti af því er að geta litið á hana sem jafningja 
í þjónustuhlutverki, sem gjörbreytist þegar vopn 
eru komin í spilið. Við hljótum að geta fundið leiðir 
til að tryggja öryggi landsmanna án þess að breyta 
þessu grundvallareðli löggæslunnar.

Þegar óttinn magnast upp

Andrés Ingi 
Jónsson
þingmaður 
Vinstri grænna

Við hljótum 
að geta fundið 
leiðir til að 
tryggja öryggi 
landsmanna 
án þess að 
breyta þessu 
grundvallar-
eðli löggæsl-
unnar.

En þrátt fyrir 
allt er það 
ekki stóra 
málið heldur 
sú siðferðis-
lega afstaða 
sem þessar 
ítrekuðu 
afturvirku 
hækkanir fela 
í sér.

Auðvitað eigum við að meta menntun, 
hæfileika og ábyrgð fólks að verð-
leikum. Gæta þess að það fólk sem 
sinnir mikilvægum störfum í sam-
félaginu njóti kjara sem endurspegla 
ábyrgð þess og færni. Eflaust er þetta 

það sem kjararáð er leitast við að gera í sínum störfum 
þegar það er bjástra við að endurmeta kaup og kjör 
mis mikilvægra starfsstétta. En fyrr má nú rota en 
dauðrota.

Flestum er enn í fersku minni, að þingheimi líkast 
til undanskyldum, hraustlegar launahækkanir þing-
manna í vetur sem leið. Þar var nú ekki verið að draga 
af sér eða halda í við þensluna eins og þegar kemur að 
því að semja við stéttir á borð við kennara eða hvað 
þá kjör aldraðra og öryrkja sem eru svo nánasarleg 
að það gerir okkur öllum skömm til í samfélagi sem á 
eldri kynslóðunum margt og mikið að þakka.

Nýjasta útspilið hjá kjararáði kom í síðustu viku og 
felur í sér hraustlegar hækkanir til ýmissa starfsstétta 
svo sem sendiherra, forsetaritara, varaforseta Hæsta-
réttar, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, framkvæmda-
stjóra Fríhafnarinnar og fleiri. Vissulega vinnur þetta 
fólk mikilvæg og oft sérhæfð störf en þrátt fyrir það 
er ágætt að hafa í huga að enginn er ómissandi og 
það heilmikið til af snjöllu og vel menntuðu fólki á 
Íslandi. En það eru þó ekki endilega hækkanirnar 
sjálfar sem fara fyrir brjóstið á mörgum lands-
mönnum og það skiljanlega heldur sú staðreynd að 
hækkanirnar eru margar hverjar afturvirkar. Sumar 
hækkanirnar eru afturvirkar til október á síðasta ári, 
aðrar í heila átján mánuði og oftar en ekki hefur verið 
tekið tillit til fastákveðinnar yfirvinnu.

Ef við látum nú liggja á milli hluta að þessar ágætu 
stéttir séu á þessum launum, sem í augum flestra borg-
ara eru eitthvað sem kalla má vel í lagt, þá hlýtur engu 
að síður þessi afturvirknisstefna kjararáðs að vekja 
spurningar. Í fyrsta lagi þá má vel segja að umræddar 
stéttir hafi fyrir hækkun notið kjara sem margir 
væru meira en sáttir við. Eftir hækkun eru launin 
rausnarleg og því hæpið að halda því fram að sam-
félagið sé í einhverri afturvirkri skuld við viðkomandi 
stéttir. Kjararáð sem er skipað af fimm ráðsmönnum, 
þremur kosnum af Alþingi, einum frá Hæstarétti og 
einum frá fjármála- og efnahagsráðherra virðist þó 
líta þannig á málið. Kjararáð er nefnilega að úthluta 
fjármunum almennings í þessum afturvirku úthlut-
unum. Fjármunum sem gætu eðli málsins samkvæmt 
farið til þjóðþrifaverkefna þó svo heildarupphæðin sé 
kannski ekki há í stóra samhengi ríkisútgjaldanna.

En þrátt fyrir allt er það ekki stóra málið heldur sú 
siðferðislega afstaða sem þessar ítrekuðu afturvirku 
hækkanir fela í sér. Í þessum stóru afturvirku hækk-
unum er nefnilega fólgin lítilsvirðing við þá sem síst 
hafa kjörin á Íslandi og þá ekki síst fyrri kynslóðir sem 
byggðu upp þetta samfélag. Í þessu er aðeins fólgin 
staðfesting á því að á þessu landi búa tvær þjóðir, við 
gjörólíkar aðstæður og misjafnt jafnrétti til kjara og 
mannsæmandi lífs.

Tvær þjóðir

Framboðsskorturinn
Stjórnmálaflokkarnir eru farnir 
að huga að því hvernig þeir ætla 
að stilla upp listum fyrir sveitar-
stjórnarkosningarnar næsta vor. 
En eins og staðan er núna er það 
algjörlega óvíst hvort það verði 
ofgnótt frambjóðenda sem gefi 
kost á sér í prófkjörum. Eins 
og oft hefur verið fjallað um er 
mikil spenna í atvinnulífinu 
og atvinnuleysið nam einungis 
3,2 prósentum í maí. Í slíkum 
aðstæðum er jafnan gnótt vel-
launaðra starfa sem höfða til 
frambærilegs fólks frekar en hið 
pólitíska argaþras.

Nýgræðingur í pólitíkinni
Benedikt Jóhannesson, formaður 
Viðreisnar og fjármála- og efna-
hagsráðherra, vakti undrun og 
jafnvel hneykslan manna þegar 
hann kokgleypti við hugmyndum 
nefndar um að taka 10 þúsund 
kallinn og fimm þúsund kallinn úr 
umferð. Hann var fljótur að skipta 
um skoðun, bætti svo um betur 
og viðurkenndi mistök í viðtali á 
Sprengisandi í gær. 

Ýmsir flokksfélagar Benedikts 
hugsa honum þegjandi þörfina 
fyrir klúðrið og sumir þeirra vilja 
jafnvel skipta honum út fyrir 
annan formann. Benedikt er þó 
vorkunn, því þótt hann sé ekkert 
unglamb má segja honum til 
varnar að hann er nýgræðingur í 
pólitíkinni. Það kann því vel að 
vera að hann hafi gert byrjenda-
mistök sem hann verði síðan 
fljótur að læra af. fljótur að læra af. fljótur að lær
jonhakon@frettabladid.is
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Ég heyrði um daginn 
skemmtilegt spjall sem 
Ósk Vilhjálmsdóttir 
myndlistarmaður og 
ferðafrömuður hélt þar 
sem kom fram ýmislegt 

um áhrif erlendra ferðamanna á 
íslenska menningu, jákvæð og nei-
kvæð. Meðal þess sem Ósk nefndi 
var að túrismi er hér mun eldri en 
við gerum okkur alltaf grein fyrir. 
Raunar man ég eftir umkvörtun 
hjá William Morris árið 1871 yfir 
alltof miklum túrisma við Geysi, 
sem sé orðinn eins og trúður, sífellt 
að sprella fyrir áhorfendur. En sem 
sé: Ósk sagði frá því að í byrjun 20. 
aldar hafi Sigfús Eymundsson tekið 
landslags-ljósmyndir og sett á kort 
til að selja túristum; nokkurs konar 
lundamyndir þess tíma. Sömu 
mótíf og eru á þessum kortum 
rötuðu svo á málverk eftir Þórarin 
B. Þorláksson og aðra íslenska 
málara. Íslenska landslags- og 
sófamálverkið á sér þannig vissar 
rætur í túristakortum; enda ljós-
myndin á undan málverkinu hér á 
landi; vitna um hugmynd íslenskra 
manna um það sem útlendingum 
kynni að þykja fallegt.

Túristaskran þjóðanna
Og kannski voru það útlendingar 
sem sögðu Íslendingum að hér 
væri fallegt – áður var allsráðandi 
auga sauðfjárbóndans, og er 
raunar enn hjá mörgum, sem fyrst 
og fremst hugsa um stundlega 
hámarksnýtingu, og telja túrista í 
tonnum en ekki einstaklingum. Og 
nú á seinni árum hafa útlendingar 
kennt okkur að meta lundann, 
þennan kátlega og fallega fugl, sem 
Íslendingar hlógu að þar til hann 
bjargaði efnahag þjóðarinnar.

Það er gaman að skoða túrista-
skran því að þar kjarnast hugmynd 
viðkomandi þjóða um sjálfar sig. 
Það er í kitschinu sem hún birtist 
okkur tær og óspjölluð af listrænni 
viðleitni. Kitsch: mig minnir að 
einhver hafi reynt að þýða þetta 
þýska alþjóðaorð um ósmekk-
legan listvarning og óvottaðan af 
þartilbærum listfræðingum með 
íslenska orðinu „stílglundur“ – 
kannski mætti líka kalla þetta 
„sætmullulist“ – en hvorugt nær 
alveg sömu áhrifum og hinn þýski 
blísturshljóðaklasi.

Þetta er sparimynd viðkomandi 
þjóðar af sér: Við erum fögur og 

rómantísk hafmeyja á steini, segja 
Danir (sem þeir eru að vísu ekki) 
en Bandaríkjamenn bjóða upp á 
frelsisstyttuna enda telja þeir að 
frelsið eigi heimili sitt og varnar-
þing þar vestra; Frakkar eru með 
Eiffelturninn – elegant hönnun – 
en þegar kemur til Vínarborgar er 
það hausinn á Mozart sem táknar 
menningarlega sjálfsmynd borgar-
búa. Tréklossar og myllur í Hol-
landi; nautið spænska, senjórítan 
í flamenco-sveigju og gítarinn en 
Big Ben í Englandi og þannig mætti 
ganga á röðina meðal þróaðra túr-
istaþjóða. Yfirleitt snýst þetta dót 
um manninn, mennskuna, menn-
inguna, mannvirkin, mannvitið. 
Allt þetta dót vitnar um fínlegt 
handbragð, fágaða og þaulræktaða 
sjálfsmynd, og skilaboðin: hér er 
„öruggur staður að vera á.“

Íslenskt kitsch
Íslenska kitschið er öðruvísi. Það 
er ekki bara ljótt heldur forljótt. 
Þar er beinlínis unnið með ljót-
leikann. Þar er gert út á hið hráa 
og hrjúfa, hið klunnalega og klúra, 
hið hálfkaraða. Íslenska kitschið er 
meðvitað klastur. Það er gróður-
laust, það er auðn, það er storknað 
hraundrýli, mótað af hendingunni. 
Við sjáum þennan nakta ljótleika 
alveg frá því að við komum til 
landsins, og á leiðinni frá Leifsstöð 
blasa við okkur einhvers konar 
steinvörðu-skúlptúrar, sem líkjast 
þó alls ekki vörðum heldur virka 
meira eins og þrekkur sem tröll 
hafa skilið eftir sig hér og þar á leið 
sinni.

Tröllin. Þau eru alls staðar, í 
öllum hillum skælandi sig framan 
í lunda og innan um brennivíns-

staup, Þórslíkneski og víkinga 
hristandi skálmir – og kindurnar 
auðvitað.

Ég fór að hugsa um þetta um 
daginn þegar ég átti leið í gegnum 
Akureyri og kom við í göngu-
götunni, þar sem myndir af þeim 
Grýlu og Leppalúða eru í fullri 
stærð og biðröð af heilluðum 
túristum að láta taka af sér myndir 
með þeim – sambærilegar fígúrur 
eru á Laugaveginum í Reykjavík, 
muni ég rétt. Átrúnaður á tröll 
hefur sennilega fylgt lands-
mönnum frá elstu tíð og vitnar um 
forna trú hér á stokka og steina 
sem náði að blandast kristinni 
trú og lifa með – og í – henni á 
einhvern hátt. Þetta endurspeglast 
til dæmis í sögunni af því þegar 
Guðmundur biskup Arason var að 
vígja í Drangey og loppan kom út 
úr bjarginu og rödd rumdi: „Vígðu 
ekki meira Gvendur biskup, ein-
hvers staðar verða vondir að vera.“ 
Nú eru tröllin í miðjum göngu-
götum og í hillum verslana.

Hvaða sögu erum við að 
segja útlendingum með þessum 
tröllum? Þau tákna eitthvað í 
íslenskum hugarheimi, ekki bara 
hulið líf í náttúrunni heldur líka öfl 
innra með okkur, sem sálfræðingar 
fóru seinna að kenna við frum-
hvatir. Tröllin eru öll á hvatastig-
inu – kynóð og sísvöng, gráðug og 
grunnhyggin; ótaldar tröllasögur 
sem ganga út á skessur sem hrifsa 
til sín sauðamenn, hafa af þeim 
gagn og gæði, sjóða þá svo og éta.

Grýla og Leppalúði: eru þau 
sjálfsmynd þjóðarinnar?

Audi Q7 e-tron quattro er umhverfismildur 
tengiltvinnbíll semsameinar krafta 

rafmagnsmótors og dísilvélar.

Mættu nýrri árstíð með grænni samvisku  
og allt að 56 km drægni á rafmagni.*

Verð frá 10.290.000 kr.

Audi Q7 e-tron quattro
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Það er gaman að skoða 
túristaskran því að þar 
kjarnast hugmynd viðkom-
andi þjóða um sjálfar sig. 

Trunt trunt og tröllin í hillunum
Í DAG

Guðmundur  
Andri Thorsson
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L-Mesitran
Náttúruleg  
sáragræðsla 
með hunangi

- Fæst í apótekum -

Hunangsplástur og sárakrem með 
hunangi. Hentar á allar tegundir sára. 
Plásturinn hentar vel á lítil yfirborðssár. 
Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.

www.wh.is

Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann

Fjölnir - Valur 1-1 
1-0 Birnir Snær Ingason (16.), 1-1 Sigurður 
Egill Lárusson (83., víti). 
 
KA - KR 1-3 
0-1 Tobias Thomsen (2.), 0-2 Kenni Chopart 
(16.), 1-2 Elfar Árni Aðalsteinsson (54., víti), 
1-3 Óskar Örn Hauksson (60.), 2-3 Elfar Árni 
Aðalsteinsson (85.). 
 
Stjarnan - ÍA 2-2 
1-0 Guðjón Baldvinsson (22.), 1-1 Tryggvi 
Hrafn Haraldsson (43.), 2-1 Hilmar Árni 
Halldórsson (49.), 2-2 Arnar Már Guðjóns-
son (84.). 
 
ÍBV - FH 0-1 
0-1 Steven Lennon (65.).

Pepsi-deild karla

Nýjast

Staðan
FÉLAG L U J T MÖRK S
Valur 9  6  2  1  15-8  20
Grindavík 8  5 2  1  14-10  17
Stjarnan 9  4  2  3  19-14  14
FH 9  3  5  1  17-12  14 
KA 9  3  3  3  16-12  12
Víkingur R. 8  3  2  3  13-13  11
KR 9  3  2  4  13-15  11
Breiðablik 8  3  1  4  12-15  10
ÍBV 9  3  1  5  10-16  10
Fjölnir 9  2  3  4  8-13  9 
ÍA 9  2  2  5  18-20  8 
Víkingur Ó. 8  2  1  5  9-16  7

Keflavík - Þór 1-0 
1-0 Jeppe Hansen (57.). 
 
Leiknir F. - Þróttur 3-2 
0-1 Viktor Jónsson (3.), 1-1 Kristófer Páll 
Viðarsson (5.), 2-1 Kristinn Justiniano 
Snjólfsson (6.), 2-2 Viktor Jónsson (30.), 3-2 
Kristinn Justiniano Snjólfsson (45.)

Inkasso-deildin

Staðan
FÉLAG L U J T MÖRK S
Fylkir 8  6  1  1  16-6  19
Þróttur R. 8  5 1  2  16-10  16
Keflavík 8  4  3  1  14-7  15
Fram 8  4  2  2  12-12  14
Selfoss 8  4  1  3  10-8  13
Leiknir R. 8  2  4  2  12-11  10
Haukar 8  2  4  2  9-11  10
HK 8  3  0  5  10-12  9
Þór 8  3  0  5  11-14  9
ÍR 8  2  1  5  8-13  7 
Leiknir F. 8  2 1  5  10-17  7 
Grótta 8  1  2  5  6-13  5 

Í dag
Sportrásirnar 
19.45 Breiðablik - Grindavík Sport  
22.00 Pepsi-mörkin Sport 
23.25 Síðustu 20 Sport 
 
Pepsi-deild karla 
19.15 Víkingur R. - Víkingur Ó. 
20.00 Breiðablik - Grindavík

ÍSLAND FÉLL Í ÞRIÐJU DEILD 
Íslenska landsliðið í frjálsíþróttum 
hafnaði í ellefta sæti af tólf þjóðum 
í 2. deild Evrópumóts landsliða en 
keppt var í Tel Avív í Ísrael. Ísland 
fékk 181,5 stig og var nokkuð langt 
frá að bjarga sæti sínu því Serbar 
voru með 238,5 stig í tíunda sæti. 
Ísland og Moldavía falla og keppa 
í þriðju deild að ári sem er fjórða 
sterkasta deildin. Aníta Hinriks-
dóttir vann 800 metra hlaupið á 
laugardaginn en Ásdís Hjálms-
dóttir varð önnur í spjótkasti með 
kast upp á 60,67 metra. Sara Kolak 
frá Króatíu kastaði 61,06 metra. 
Hætt verður að keppa á hverju ári 
í Evrópumóti landsliða en næsta 
keppni fer fram árið 2019. Þar mun 
Ísland taka þátt í þriðju deildinni.
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SPORT
Rangur maður fékk rautt í Álfukeppninni

Vandræðalegt  Myndbandsdómarar hafa fengið nokkuð slæma útreið í Álfukeppninni í fótbolta og ekki hjálpaði til í gær þegar kólumbíski dómar-
inn Wilmar Roldan rak rangan mann af velli úr liði Kamerún. Það leystist allt á endanum en senan var ansi vandræðaleg. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
heldur áfram að brjóta blað í golf-
sögu Íslendinga en í gær var til-
kynnt að hún fékk boð um að spila 
á KPMG LPGA-meistaramótinu í 
Chicago um næstu helgi en það er 
eitt af fimm risamótunum í kvenna-
golfinu. Hún tekur því fyrst allra 
Íslendinga þátt í risamóti í golfi.

Þetta er næststærsta og næstelsta 
risamótið í kvennagolfinu en bara 
opna bandaríska meistaramótið 
þykir stærra. Þarna skipta kylfingar 
með sér 3,5 milljónum dollara í 
verðlaunafé en sigurvegarinn fær 
525.000 dollara.

Ólafía mætir væntanlega full 
sjálfstrausts til leiks eftir mjög góða 
spilamennsku á Walmart-mótinu 
á LPGA-mótaröðinni um helgina. 
Hún lauk leik þar í gær á 
fjórum höggum undir 
pari og náði sínum 
næstbesta árangri 
í mótaröðinni. Ekki 
slæmt veganesti það.

Fleiri stig í boði
„Þetta er náttúrlega 
afrek. Hún er að brjóta 
blað. Það hefur enginn 
gert þetta áður. Það 
er stórkostlegt í sjálfu 
sér,“ segir Ragnhildur 
Sigurðardóttir,  fjór-
faldur Íslandsmeistari 
í höggleik og einn besti 
kvenkylfingur Íslandssög-
unnar um árangur Ólafíu við 
íþróttadeild 365 en báðar eru 
úr Golfklúbbi Reykjavíkur.

„Þetta er annað stærsta mótið 
ef við horfum til peninganna sem 
eru í boði. Það er um helmingi 
meira af fjármunum í verðlaunafé í 
þessu móti heldur en þessum hefð-
bundnu. Þetta er bara æðislegt. Hún 
er komin þangað sem hana hefur 
alltaf dreymt um að vera.“

Mótið er stórt og gefur ekki bara 
meiri pening heldur líka fleiri stig 
sem skiptir máli.

„Það eru ekki bara meiri fjár-
munir í boði á svona risamóti 
heldur líka fleiri stig sem þýðir að 
Ólafía þarf ekki að standa sig jafnvel 
til að fá fleiri stig. Það er mjög mikil-
vægt. Hún er í 134. sæti á stigalista 
mótaraðarinnar og vafalítið á hún 
eftir að hoppa upp listann,“ segir 
Ragnhildur en Ólafía þarf að klifra 
ofar á stigalistanum til að halda 
LPGA-kortinu sínu. KPMG-mótið 
hjálpar þar til.

Margt sem spilar inn í
Ólafía missti af nokkrum nið-

urskurðum eftir góða byrjun 
á mótaröðinni en Ragnhildur 
segir það geta komið fyrir alla.

„Þetta er miklu meira en bara 
tölur á blaði. Það er svo margt 
sem hefur áhrif á okkur þegar er 

komið á svona stór mót. Hún 
hefur líka verið í meiðslum og 
var með taugaklemmu í öxl 
sem er að lagast. Ég talaði 
við pabba hennar og hún 
fann ekkert fyrir því núna. 
Hún er á réttri leið,“ segir 

Ragnhildur Sigurðardóttir. 
tomas@365.is

Meira fé og 
fleiri stig í boði
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir keppir fyrst allra ís-
lenskra kylfinga á risamóti um næstu helgi. Hún 
fékk fínt veganesti í Arkansas um helgina.
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Inga Elsa Bergþórsdóttir og Gísli Egill Hrafnsson í borðstofunni á Brimslóð.

Grænar súpur úr 
íslenskri náttúru
Sumarið er tími fyrir léttar og ferskar súpur. 
Ekki er verra ef hráefnið er sótt í náttúruna. 
Það gera hjónin Inga Elsa Bergþórsdóttir og 
Gísli Egill Hrafnsson sem útbúa súpur með 
jurtum úr næsta nágrenni.  ➛2



Líf þeirra Gísla Egils og Ingu 
Elsu hefur breyst eftir að þau 
hófu að gefa út vinsælar mat-

reiðslubækur. Bækurnar hafa komið 
út hér á landi og víða um heim. Þær 
hafa vakið mikla athygli enda leggja 
þau hjónin áherslu á flóru Íslands. 
Gísli Egill er ljósmyndari og Inga Elsa 
rekur auglýsingastofu. Bæði eru þau 
menntaðir leiðsögumenn og hafa 
starfað mikið á þeim vettvangi. Núna 
reka þau gististaðinn og veitinga-
húsið Brimslóð Atelier á Blönduósi 
þar sem þau taka á móti erlendum 
ferðamönnum í mat, á námskeið eða 
í gistingu.

„Inga Elsa er alin upp í Austur-
Húnavatnssýslu og upphafleg 
hugmynd okkar með því að fjárfesta 
í húsi á Blönduósi var sú að dætur 
okkar fengju að kynnast sveitinni. 
Áhugamál okkar snúast um landið, 
náttúruna og mat en á Brimslóð 
getum við nýtt alla þessa reynslu 
okkar og þekkingu í nýsköpun í 
ferðaþjónustu. Við höfum tekið á 
móti hópum í dagskrá um íslenska 
matarhefð og -sögu. Fólkið fær 
hádegisverð þar sem maturinn 
tengist sögunni. Einnig erum við með 
námskeið þar sem leitað er fanga 
í náttúrunni. Í framhaldinu eldum 
við úr hráefninu og kennum fólki að 
nota íslenskar jurtir,“ segir Gísli Egill. 
„Við erum ekki stórtæk í gistingu, 
aðeins með fjögur herbergi sem taka 
tíu gesti. Það er mikil fjárfesting í 
uppbyggingunni en margir gestir 
koma í heimsókn eftir að hafa lesið 
bækurnar okkar. Þannig vinnur þetta 

allt saman,“ segir Gísli en á booking.
com er Brimslóð með 9,7 í einkunn 
og yfir hundrað afar jákvæð ummæli.

Árið 2015 gerðu þau hjónin mat-
reiðslubók, La Cuisine Scandinave, 
fyrir stærsta bókaforlag í Frakklandi, 
Hachette, og vakti hún mikla athygli. 
Bókin kom út í Belgíu og Hollandi 
fyrir síðustu jól. Hún kemur síðan út í 
Þýskalandi í haust. Gísli Egill segir að 
þau séu alltaf með margt í pípunum 
en nú ætli þau að leggja alla áherslu 
á Brimslóð. Meðal gesta í sumar eru 
nokkrir að koma í annað skiptið sem 
hlýtur að teljast góð meðmæli. „Við 
erum staðsett við sjóinn sem fólki 
þykir afar sérstakt. Á þessum stað 
höfum við unnið bækurnar okkar og 
ýmis auglýsingatengd verkefni auk 
þess að reka ferðaþjónustu. Okkur 
líður vel á Brimslóð,“ segir Gísli Egill.

Grænar sumarsúpur
Gísli Egill og Inga Elsa gefa hér 
lesendum uppskriftir að grænum 
sumarsúpum sem þau voru með í 
bókinni sinni, Sveitasæla. „Bókin 
snýst svolítið um húsið okkar á 
Blönduósi þar sem við leitum fanga í 
náttúrunni og nærumhverfinu,“ segir 
hann.

„Það er upplagt að nota í súpugerð 
þau salatblöð sem fá kannski ekki 
hæstu einkunn hvað útlit varðar eða 
eru götótt eftir sniglaheimsóknir. 
Þegar líður að hausti og salatstöngl-
arnir verða trefjaríkari, síar maður 
súpuna gegnum gróft sigti. 
Brenninetlur má oft finna í grennd 
við gömul hús eða eyðibýli. Taka 
verður blöðin snemma eða áður 
en plantan blómstrar. Nota verður 
hanska við tínsluna til þess að losna 
við brunasviðann sem kemur ef 
bert hörund kemur við plöntuna. 

Gott er að skola blöðin vel í vatni. 
Hættan á sviða minnkar strax eftir 
vatnsskolunina og hverfur alveg eftir 
suðuna. 
Súrur eru frábært hráefni. Þær inni-
halda oxalsýru eins og rabarbarinn. 
Við hráefnisöflunina er best að leita 
fanga á rakari stöðum, t.d. við ár- eða 
lækjarfarvegi eða skurði. Þar má 
oft finna stórar og safaríkar súru-
blöðkur. Súrurnar breyta um lit við 
suðuna og taka á sig brúnleitan blæ. 
Hvönnin hefur verið matjurt á 
Íslandi frá aldaöðli og finnst víða. Í 
súpu notum við blöðin og best er að 
hafa þau sem yngst.“

Salatsúpa
Handa 4–6
1 laukur, saxaður
1 salathaus eða sambærilegt 
magn af salatblöðum
1 lítri kjúklinga- eða grænmetis-
soð
10–15 mintublöð
1 msk. olía til steikingar
2–3 msk. sýrður rjómi
Salt og svartur pipar

Hitið olíu í potti og eldið laukinn 
þar til hann verður glær. Bætið heitu 
soðinu í pottinn. Hitið þar til fer 
að sjóða, bætið þá salatblöðunum í 
pottinn. 
Eldið við lágan hita í 3–5 mínútur. 
Bætið þá mintu blöðunum út í og 
takið pottinn af hitanum. Notið 
sprota eða matvinnsluvél til þess 
að mauka súpuna. Hrærið sýrða 
rjómann út í. Smakkið til með salti 
og pipar. Berið t.d. fram með sneið af 
ristuðu súrdeigsbrauði.

Súrusúpa
Handa 4–6
1 laukur, saxaður
2 kartöflur, skornar í litla bita
1 msk. olía til steikingar
2 lítrar hundasúrur, lauslega 
pakkað, stórir stilkar fjarlægðir
1 lítri grænmetis- eða kjúklingasoð
100 ml mjólk
4 egg
Salt og svartur pipar

Hitið olíu í potti og mýkið laukinn 
og kartöflurnar í 6–8 mínútur við 
meðalhita. Bætið grænmetissoðinu 
út í og hitið þar til fer að sjóða. Setjið 
þá hundasúrur út í og lækkið hitann 
strax og látið malla við vægan hita í 
u.þ.b. 10 mínútur. 
Maukið súpuna með sprota eða í 
matvinnsluvél. Bætið rjómanum við, 
hitið, en sjóðið ekki. Smakkið til með 
salti og pipar. 
Sjóðið egg að smekk, skerið í tvennt 
og berið fram í súpunni.

Hvannarsúpa
Handa 4–6
1 laukur, saxaður
2 kartöflur
2 lítrar gróft niðursöxuð hvannar-
blöð
1 lítri grænmetissoð
100 ml rjómi
Olía til steikingar
Salt og svartur pipar

Saxið laukinn og kartöflurnar og 
mýkið í olíu í potti í 6–8 mínútur. 
Grófsaxið hvannarblöðin og setjið út 
í pottinn. Bætið þá grænmetissoðinu 
saman við og látið suðuna koma upp. 
Látið malla undir loki í 5–7 mínútur. 
Slökkvið undir og bætið rjómanum 
við. Maukið súpuna með sprota eða 
í matvinnsluvél. Smakkið súpuna til 
með salti og pipar. Skreytið ef til vill 
með söxuðum hvannarblöðum eða 
steinselju. Berið súpuna fram.

Brenninetlusúpa
Handa 4–6
150 g netlulauf, u.þ.b. 1½ lítri, 

laust pakkað,
það má nota súrur í stað hluta af 
netlunum
1 msk. olía til steikingar
1 laukur, saxaður
2 sellerístilkar, skornir í bita
1 hvítlauksrif, fínsaxað
1 tsk. timjan
2 tsk. hrísgrjón
1 lítri kjúklinga- eða grænmetissoð
Salt og svartur pipar 
4 msk. sýrður rjómi

Þvoið netlurnar undir rennandi 
vatni. Fjarlægið hörð lauf. Sjóðið 
vatn í stórum potti, saltið vel. Dýfið 
netlunum ofan í sjóðandi vatnið í 
fáeinar mínútur. Takið þær upp og 
setjið í ískalt vatn. Takið netlurnar 
upp úr og hristið vatnið af. Saxið fínt 
niður. 
Hitið olíu í potti og bætið út í 
lauknum, sellerístilkunum, timjan og 
hvítlauk. Mýkið í u.þ.b. 10 mín. Bætið 
þá við soðinu og hrísgrjónunum og 
látið malla í 10–15 mínútur. Setjið 
þá netlur saman við og sjóðið í u.þ.b. 
5 mínútur eða þar til netlurnar eru 
orðnar mjúkar. 
Maukið súpuna með sprota eða í 
matvinnsluvél. Saltið og piprið. Berið 
fram með einni matskeið af sýrðum 
rjóma á hvern disk.

Krapís
Krapa er best að borða innan nokk-
urra daga frá lögun. Aðferðin við 
krapagerðina er einföld. Búið er til 
sykurvatn og hráefnin eru maukuð 
saman við kalt sykurvatnið með 
sprota. Sigtið og frystið. Hrærið upp 
í krapanum í 2–3 sinnum á hálftíma 
fresti þegar hann er byrjaður að 
kristallast lítillega. Til að fá mýkri 
áferð er hægt að bæta 1–2 msk. af 
hreinum vodka saman við.  
Uppskriftirnar miðast við 4–6.

Birkikrapi
400 ml vatn
175 g sykur
¾ l fersk birkilauf
1 msk. sítrónusafi

Leysið sykurinn upp í volgu vatni. 
Kælið sykurvatnið. Skolið vel af 
laufunum og setjið þau saman við 
sykurvatnið. Maukið með sprota í 4 
mínútur. Sigtið í gegnum fínt sigti. 
Setjið í skál og frystið. Hrærið upp 
í krapanum 3–4 sinnum á hálftíma 
fresti.

Epla- og rauðrófukrapi

200 ml vatn
90 g sykur
3 græn epli, afhýdd og fínt rifin
1 sítróna, safinn
125 g rauðrófa, fínt rifin

Leysið sykurinn upp í volgu vatni. 
Kælið sykurvatnið. Rífið niður eplin 
og vætið maukið með sítrónusafa. 
Bætið rifinni rauðrófu saman við. 
Maukið með sprota. Þrýstið maukinu 
í gegnum gróft sigti en notið fínt sigti 
ef þið viljið fá mýkri áferð 

Setjið í skál og frystið. Hrærið 
krapann upp 3–4 sinnum á hálftíma 
fresti.

Súrukrapi
1 lítri nýtíndar súrur 
400 ml vatn 
170 g sykur
1 sítróna, safinn

Skolið vel af súrunum og hristið 
vatnið af þeim. Leysið sykurinn upp 
í volgu vatni. Kælið sykurvatnið og 
setjið súrurnar saman við. Maukið 
með sprota í dágóða stund. Bætið 
sítrónusafa saman við. 

Setjið í skál og frystið. Hrærið upp 
í krapanum 3–4 sinnum á hálftíma 
fresti.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Hvannarsúpa.

Súrusúpa.

Birkikrapi. 

Brenninetlusúpa. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Rennihurðarbrautir  í úrvali 

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

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
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Fasteignir

Fold fasteignasala 552-
1400 kynnir Lindargötu 
58, 101 Reykjavík, neðri 
sérhæð m/sérinngangi. 
Fimm eignarhlutar eru í húsinu. 
Þessi íbúð á tæplega 30 prósenta 
hlut í húsi og lóð. Fasteignamat 
næsta árs verður kr. 39.200.000. 
Verð 43,9 millj.

Gengið upp steyptar tröppur. 
Sérinngangur inn í flísalagða for-
stofu með fatahengi. Baðherbergi 
er endurnýjað og þar eru flísar á 
gólfi, sturtuklefi og lítill gluggi. 
Tvær samliggjandi stofur með 
gólffjölum og stórum og fallegum 
gluggum sem setja mikinn svip á 
eignina. Rífleg lofthæð og skraut-
listar í loftum.

Rúmgott eldhús með parketi 
á gólfi og fallegri uppgerðri eldri 
innréttingu með nýlegu gashellu-
borði og ofn í vinnuhæð. Góður 
borðkrókur er í eldhúsi. Flísar borðkrókur er í eldhúsi. Flísar borðkrók
á milli efri og neðri skápa. Tvö 
svefnherbergi eru í íbúðinni bæði 
parketlögð, fataskápur í öðru.

Í kjallara er sameiginlegt 

þvottahús og sérgeymsla undir 
útitröppum. Húsið hefur verið 
mikið endurnýjað á undanförn-
um árum að sögn seljanda. Skipt 
um járn á húsi og þaki, gler og 
glugga fyrir um það bil 12 árum 
og skipt um skólplagnir 2010. 
Baklóðin er afgirt og hellulögð. 
Nýleg rafmagnstafla / Neðri hluti 
hússins og útitröppur múrhúð-
aðar og viðgerðar 2012.

Nánari upplýsingar gefur 
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.
is / 895-7205. Þjónustusímar 
eftir lokun: 895-7205, 694-
1401 og 893-9132.

Íbúð við Lindargötu

Opið hús verður á Lindargötu 58 í 
dag frá kl. 16.30-17. 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason 
lögg. fasteignasali

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

    

Lindargata 20. 4-5 herb. í miðbæ Reykjavíkur
Falleg 117,7 fm íbúð á tveimur hæðum. Á efri hæð eru tvær stofur, 
eldhús, baðherbergi og rúmgott svefnherbergi. Á neðri hæð er 
gott hol, tvö góð svefnherbergi og gestabað. Eigninni fylgir bílskúr 
og sér bílastæði. Falleg eign í miðbæ Reykjavíkur. Nánari uppl. 
veitir Brynjólfur, lgfs. s:896-2953. 

Laufbrekka 9 – eign með tekjumöguleikum.
Fjögurra herbergja íbúð ásamt tveimur útleigurýmum, samtals 
204,1 fm. Á efri hæð er ágæt fjögurra herbergja íbúð með útgengi 
út á verönd/garð og á neðri hæð er annars vegar studioíbúð og 
hins vegar tveggja herbergja íbúð sem báðar eru í útleigu.   
Eign með mikla tekjumöguleika. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgf. 
s: 896-2953.

Gullengi 3 - 4ra herb - Opið hús 
Góð 105 fm íbúð á jarðhæð með storum afgirtum sólpalli.  Þrjú 
svefnherbergi og þvottahús og geymsla innan íbúðar.  Auðvelt að 
fækka svefnherbergjum og stækka stofu.  Örstutt í  verslun 
og þjónustu.  V. 39,5 m.  Opið hús í dag kl 17:30-18:00.  
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

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 svefn-
herbergi ásamt vinnuherbergi. Laus í ágúst.  Upplýsingar veitir 
Bogi, 6993444.

Öldugrandi - glæsileg 4ra + stæði.
Stórglæsileg íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð að innan.  Þrjú rúmgóð herbergi, 
opið eldhús við stofu, suðursvalir o.fl. Sérinngangur af svölum. 
Frábær staðsetning. V.  49,9 m. 
Opið hús í dag milli 17:15 og 17:45.  
Gunnlaugur s: 617 5161, tekur á móti gestum.

Naustabryggja  - 3ja herb 
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. Upplýsingar veitir Bogi 6993444. 

Akrakór - Stórt einbýlishús  -  Opið hús 
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 og jafnvel í 
núverandi ástandi.   V. 89,0 m.  

Við óskum eftir! 
Við leitum eftir fjölda fasteigna á höfuðborgarsvæðinu  á sölu-
skrá okkar vegna mikillar eftirspurnar.  Við veitum góða faglega 
þjónustu á traustum grunni.  Ef þú ert í söluhugleiðingum velur 
þú gott heimili í framhaldinu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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.

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Seld

Seld

Seld

Pétur Pétursson 
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 
• berg@berg.is - www.berg.is 
• GSM 897 0047



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 694 4700

Naustabryggja 27   110 Reykjavík 49.900.000

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 svefnherbergið ef vilji er til þess. Sjón er 
sögu ríkari.     
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 117,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. júní kl. 17.30-18.00 

Jöklafold 43   112 Reykjavík 44.900.000

Falleg og vel skipulögð 4ra herb íbúð með tvennum svölum og bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í Foldahverfi Grafarvogs. Eldhúsið er fallegt 
með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga. Stofa er rúmgóð og 
rúmar einnig borðstofu. Svefnherbergin eru þrjú og baðherbergi  bjart 
og fallegt með stórum glugga og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 
Sérstæður bílskúr fylgir og Stutt er í skóla og þjónustu.
    
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 137 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 26 .júní kl. 17.30-18.00

Mýrargata 26   101 Reykjavík        99.900.000

Stórglæsileg 5 herbergja lúxusíbúð með einstöku útsýni á 5.hæð á 
einu skemmtilegasta svæði miðborgarinnar. Í eigninni er rúmlega 3 
metra lofthæð, gólfhiti og stórir gólfsíðir gluggar með einstöku útsýni 
yfir Esjuna, höfnina, sjóinn og tónlistarhús Hörpunnar. Allar innrét-
tingar eru sérsmíðaðar og gólfefni eru sérlega vönduð í allri eigninni. 
Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi, stór stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu. Svæðið í nágrenni við húsið 
er í mikilli uppbyggingu hvað varðar verslanir og þjónustu. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 162  m2       Stæði í bílageymslu

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 29. júní kl. 17.30-18.00 

Þórsgata 5   101 Reykjavík        29.900.000

Frábærlega vel staðsett 2ja herbergja íbúð í miðborg Reykjavíkur 
í fallegu  og sjarmerandi 4ra íbúða húsi við Þórsgötu. Parket er á 
aðalrýmum, rúmgóð stofa, sturta og tengi fyrir þvottavél á baðherbergi  
og sameign er mjög snyrtileg. Garður er sameiginlegur og sameiginleg 
hjólageysmla í bakskúr.  
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 47,3 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 27. júní kl. 17.30-18.00

Langalína 13   210 Garðabæ 53.900.000

Glæsileg og björt  4ra herbergja íbúð með verönd og svölum 
í góðu lyftuhúsi. Sérmerkt stæði í lokuðu bílastæðihúsi  fylgir 
íbúðinni.  Fallegar sérsmíðar innréttingar og vönduð eldhústæki.  
Gólfefni eru parket og flísar.  Stutt í leikskóla, skóla og fallegar 
göngu/hjólaleiðir. 
    
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 4     Stærð: 128,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 694 4000 

Strikið 12   210 Garðabæ 69.900.000

Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 6.og efstu hæð í fallegu lyftuhúsi . Íbúðin er 
ætluð fyrir 60 ára og eldri. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu og svalir eru 
yfirbyggðar. Mikil lofthæð. Frábært útsýni  m.a  út yfir Faxaflóasvæðið, til Bessa-
staða , Snæfellsjökuls, að Esjunni og víðar.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 119,5 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. júní kl. 17:30-18:00

Álfheimar 70    104 Reykjavík 44.900.000

Falleg og vel skipulögð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Stofa 
/ borðstofa er mjög stór og björt með vönduðu stafaparketi á gólfum og útgengi 
á s-svalir, möguleiki er á auka  herbergi af stofurýminu. Eldhús er rúmgott, ljós 
upprunaleg innrétting með miklu skápaplássi. Baðherbergi var endurnýjað 2013
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 

Stærð: 96,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 26. júní kl. 17:30-18:00

Þverholt 22   105 Reykjavík

Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 3.hæð með stæði í bílageymslu. Snyrtileg 
sameign. Eldhús er opið að hluta við stofu. Útgengi út á svalir í vestur frá borðstofu. 
Eldhús með hvítri innrétt.með kirsuberjavið, tengi f.uppþv.vél.  Parket á gólfi og 
flísar á gólfi á baðherb. Sameiginl. þvottahús, sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og 
vagnageymslu. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 74,4 m2

42.900.000

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 mánudaginn 26. júní kl.17:30-18:00

101 Reykjavík        

LÚXUS

ÍBÚÐ

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 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 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
Fasteignasali
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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fast-
mark.is

Hallveig 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

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá. Skoðum og metum samdægurs. Sanngjörn söluþóknun

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá  
kl. 17.15 – 17.45  

Glæsileg og vel skipulögð 129,2 fm. íbúð á 4. 
hæð að meðt. sér geymslu. Tvö baðherbergi, 
suðursvalir og frábært útsýni á þessum eftirsótta 
stað í Skuggahverfinu. Sér bílastæði í bílageymslu. 
<B>Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð hússins 
og því eru gluggar í þrjár áttir á íbúðinni. Setustofa 
með gluggum til austurs og norðurs. Borðstofa 
með útgengi á svalir til suðurs. Eldhús með fal-
legum eikarinnréttingum. Tvö herbergi.  
Mynddyrasímakerfi er í húsinu.Íbúðin er full-
búin með gólfefnum og er laus til afhendingar 
strax. 

Verð 79,9 millj.

Vatnsstígur 14. Glæsileg 4ra herbergja íbúð – laus strax.

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 37,5 millj. 

Glæsilegur sumarbústaður/heilsárshús á 12.600 
fm. leigulóð við Snæfoksstaði í Grímsnesi.   Hita-
veita er í húsinu og á svæðinu öllu. Húsið er um 
105 fm. að stærð og er staðsetning þess utan í 
hól þar sem gengið er inn og þannig verður eldhús 
og stofa neðar og meira skjól fyrir framan húsið. 
Húsið er á einni og hálfri hæð og  allt að 6 metra 
lofthæð er í því. Að auki er mannhæðar hár kjallari 
staðsettur undir hluta efri hæðar. Gólfhiti er í öllu 
húsinu.  Húsið er klætt að utan með steinull og þar 
yfir brasilískur harðviður Cumaru. Pallur úr sama 
harðvið umlykur húsið sunnan, austan og norðan-
vert. Hönnuður hússins er Baldur Svavarsson 
arkitekt

Verð 39,9 millj.

Einstaklega vandað 239,1 fm. tvílyft parhús með 
innbyggðum rúmgóðum bílskúr á einstökum 
útsýnisstað.  Eignin er öll innréttuð á afar smekk-
legan máta úr mjög vönduðum byggingarefnum. 
Innanhússarkitekt hússins er Guðbjörg Magnús-
dóttir. Granít er á borðum allra innréttinga og 
granít og harðviður eru í gluggakistum  Mjög mikil 
lofthæð er á efri hæð hússins og innfelld lýsing í 
loftum, innihurðir eru allar extra háar og gólfefni eru 
vandaðar flísar og gegnheilt suðuramerískt parket.  
Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð sjónvarpsstofa og 
setustofa með arni. Fataherbergi innaf hjónaher-
bergi. Staðsetning eignarinnar er virkilega 
glæsileg innst í lokaðri botngötu 
og gríðarlega fallegs útsýnis nýtur frá 
eigninni.

Rauðalækur 9. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð- sérinngangur.

Heilsárshús í landi Snæfoksstaða, Grímsnesi.

Eignin verður til sýnis þriðjudag 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.

Stórglæsilegt og algjörlega endurnýjað 320,0 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað 
við Laugardalinn. Eignin er öll verið endurnýjuð hið 
innra og ytra á vandaðan og smekklegan hátt á sl. 
3 mánuðum og skipulagi hússins verið breytt þó 
nokkuð.  Eldhús með nýjum HTH innréttingum. 
Rúmgóðar stofur með útgengi á skjólsælar svalir 
til suðurs. Stór sjónvarpsstofa. Hjónasvíta og 
unglingasvíta. Öll gólf er lögð fallegu sjónfloti, utan 
baðherbergja sem eru flísalögð. Að utan hefur 
húsið allt verið múrviðgert og málað auk þess sem 
lóðin hefur verið endurnýjuð að stórum hluta.  

Hrísmóar 5 – Garðabæ. 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum.

Laugarásvegur. Glæsilegt einbýlishús.Grófarsmári – Kópavogi.

Mjög fínt 199,1 fm.  5-6 herbergja endaraðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum 31,6 fm. bílskúr 
á þessum vinsæla stað í Grafarholtinu. Mikil loft-
hæð í stofu, borðstofu og eldhúsi. Þrjú herbergi 
auk fataherbergis. Hægt er að stúka af 4 svefn-
herbergið á kostnað hluta sjónvarpsrýmis. Góðir 
sólpallar til suðurs og norðurs á lóðinni. Gróin og 
falleg lóð sem snýr til suðurs, vesturs og norðurs 
með fallegum trjágróðri. Hellulögð stétt fyrir framan 
hús með hitalögn. 

Verð 74,9 millj.

Glæsilegt og vel staðsett 100,0 fm. heilsárshús 
(byggt árið 2005-2006) og 39,6 fm. gestahús 
með víðáttumiklu útsýni yfir Biskupstungur á fal-
legum stað við Efri-Reyki í Bláskógabyggð, næsta 
nágrenni við Geysi, Flúðir og Laugarvatn. Húsið 
er afar fallegt lífviðar bjálkahús á steyptum grunni 
(skriðkjallari undir öllu húsinu), með mikilli lofthæð, 
bjart með fallegri gluggasetningu. Timburverönd 
umlykur húsið á þrjá vegu til vesturs, suðurs og 
austurs. 
Húsin standa á 30.000 fm. eignarlandi þar 
sem heimilt er samkvæmt deiliskipulagi að 
byggja tvö sumarhús að neðri hluta lóðar 
og auk þess liggur fyrir tillaga að breyttu 
deiliskipulagi um fjórar sumarhúsalóðir á efri 
hluta lóðar.

Þorláksgeisli. Endaraðhús.

Efri – Reykir, Bláskógabyggð. Heilsárshús ásamt gestahúsi.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl.  
17.15 – 17.45   

Virkilega falleg 125,6 fm. endaíbúð á 2. hæð að 
meðt. sér geymslu í góðu lyftuhúsi í Grafarholti. 
Rúmgóðar svalir til suðurs og fallegt útsýni til 
norðurs.  Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Stór og björt stofa sem rúmar vel setustofu og 
borðstofu. Eldhús opið við stofu. Fjögur herbergi, 
öll með skápum. Parket íbúðar var nýlega slípað 
upp. Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er 
í leikskóla (Reynisholt) og grunnskóla (Sæmundar-
skóli og Ingunnarskóli).

Verð 48,9 millj.

Andrésbrunnur 2.   5 herbergja endaíbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá  
kl. 17.15 – 17.45  

Virkilega fallegt 5-6 herbergja 167,3 fm. enda-
raðhús sem er tvær hæðir auk risherbergis 
ásamt innbyggðum 23,4 fm. bílskúr miðsvæðis 
í Vesturbæ Reykjavíkur. Stofa og borðstofa með 
gólfsíðum gluggum. Eldhús með stórum gluggum 
á þrjá vegu. Fjögur herbergi og nýlega endurnýjað 
gestasalerni. Frábær staðsetning þar sem stutt er 
í alla þjónustu, íþróttasvæði, skóla og leikskóla. 
Garðurinn er afgirtur og vel ræktaður. Hellulögð 
verönd á baklóð til norðvesturs. Búið er að endur-
nýja þak og rennur. Allt tréverk var málað fyrir 
tveimur árum. 

Verð 84,9 millj.

Aflagrandi 6. Endaraðhús.
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Fallegt og rúmgott 213,3 pallabyggt einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Húsið skiptist m.a. í stórar og bjartar 
samliggjandi stofur með stórum gluggum, arinstofu, fjögur herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Frábært útsýni 
yfir borgina, Laugardalinn og til sjávar. Húsið er teiknað af Guðmundi Kristinssyni arkitekt og hefur alltaf verið í 
eigu sama aðila. Stór og fallegur garður. Húsið er laust fljótlega. Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson 
löggiltur fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is  V. 99,9 m.
Sólvallagata 68 

LAUGARÁSVEGUR 23,104 REYKJAVÍK

Til sölu eru tvær litlar eignir í bakhúsi við Sólvallagötu 68.Annars vegar er um ræða 36,2 fm 2ja herb. íbúð með sér in-
ngangi. Hins vegar er um að ræða 61,3 fm ibúð á tveimur hæðum með sér inngangi (stofa og þrjú herbergi). Íbúðirnar 
þarfnast standsetningar að innan og utan. Óskað er eftir tilboðum í eignirnar. Opið hús miðvikudaginn 28. júní milli 
17:15 og 17:45.

Falleg og björt 64 fm 3ja herbergja risíbúð á vinsælum stað í Reykjavík með góðum suðursvölum. Íbúðin hefur töluvert 
verið endurnýjuð og er ástand gott. Stofa og tvö herbergi með stórum kvistum. Mikil lofthæð er í stofunni. V. 36,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 27. júní milli 17:15 og 17:45.

SÓLVALLAGATA 68 – BAKHÚS

BRÁVALLAGTATA 22, 101 REYKJAVÍK

KAPLASKJÓLSVEGUR 61, 
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Auk þess 
fylgir herbergi í kjallara. Nýleg innrétting er í eldhúsi. 
Svalir. Örstutt í leikskóla, sundlaug og þjónustu. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. V. 56,9 m.

HOFAKUR 5, 
210 GARÐABÆR

 
Afar skemmtilega 4ra herbergja útsýnisíbúð í Akralandi-
nu í Garðabæ. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Rúmgóð 
geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Opið hús þriðjudaginn 27. júní milli 17:15 og 17:45. 
V. 62,9 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 Reyk-
javíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins.
V. 59,5 m.

HRINGBRAUT 99, 
107 REYKJAVÍK

 
Töluvert endurnýjuð 53 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. 
Íbúðin skiptist í hol, stofu, baðherbergi, svefnherbergi 
og eldhús. Innrétting í eldhúsi hefur verið endurnýjuð. 
Parket og flísar eru á gólfum. Bílastæði fyrir húsið eru á 
baklóð. Opið hús mánudaginn 26. júní milli kl. 17:15 og 
17:45. V. 29,5 m. 

RJÚPNASALIR 12, 
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi. Stofa og tvö herbergi. Stórar 
svalir. Mjög snyrtileg íbúð í vinsælu hverfi þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu. Opið hús Þriðjudaginn 27. júní 
milli 17:15 og 17:45. V. 43,2 m.

REYNIMELUR 62, 
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og rúmgóð samtals 176,4 fm efri sérhæð 
með bílskúr í Vesturbænum. Sér inngangur. Arinn í stofu. 
Tvennar svalir. Vel skipulögð hæð. Stofa, borðstofa, 
fjögur herbergi, baðherbergi og snyrting. Frábær staðset-
ning í Vesturbænum. Nánari uppl. veitir:  
Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is. V. 81,5 m.

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.,
lögg. fasteignasali

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

SUÐURMÝRI 18, 
170 SELTJARNARNES

 
Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða hornhús. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, 
fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Öll rými eru rúmgóð. 
Aðkoma er góð og garður gróinn og fallegur. Nánari uppl. 
veitir Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is V. 99 m.

KLEIFARVEGUR 12,
104 REYKJAVÍK

 
Glæsilegt samtals 395 fm einbýlishús við Kleifarveg tei-
knað af Sigvalda Thordarsyni. Húsið stendur á einstökum 
útsýnisstað ofan við Laugardalinn. Séríbúð er á 1. hæð 
hússins. Stórar stofur, allt að 7 herbergi. Um 40 fm svalir 
sem snúa til suðurs og vesturs. Glæsilegur garður. Mjög 
gott úrsýni. 

FURUÁS 41, 
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Einbýlishús á tveimur hæðum á skemmtilegum stað við 
Furuás í Hafnarfirði. Eignin er skráð 281,6 fm þar af er 
bílskúr 45 fm samkvæmt FMR. Húsið skiptist m.a. í stofu 
og borðstofu, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Eignin 
þarfnast lokafrágangs að innan sem utan. Nánari uppl. 
veita: Davíð Jónsson aðst.maður fast.sala s. 697-3080 og 
Kjartan Hallgeirsson lg. fast.sali s. 588-9090. V. 73,5 m.

LANGAGERÐI 98, 
108 REYKJAVÍK

 
Fallegt og mikið endurnýjað samtals 235,9 fm einbýlishús 
við Langagerði. Bílskúr. Tvær aukaíbúðir eru í kjallara.  
Fallergur garður með góðum sólpalli. Garðurinn var 
endurhannaður fyrir nokkrum árum. Upphitaðar stéttar 
og innkeyrsla. Nánari uppl. veita Andri Guðlaugsson lögg. 
fasteignasali s. 662 2705 og Daði Hafþórsson aðst.rmaður 
fast.sala s. 824 9096. V. 89,9 m. 

HVERAFOLD 136, 
112 REYKJAVÍK

 
Glæsilegt um 260 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
í Foldahverfi Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum. 
Stofa, borðstofa og 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. V. 84,9 m. 

NAUSTABRYGGJA 18 
110 REYKJAVÍK

 
Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði 
fylgir í lokaðri bílgeymslu. Vandað hús byggt af ÍAV. 
Sérsmíðaðar innréttingar.  Snyrtileg sameign. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. V. 44,9 m.
Nánari uppl. veitir Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg.  
Fasteignasali s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Opið hús þriðjudaginn 27. júní milli 12:15 og 12:45.Til sölu tvær íbúðir í 3-býlíshúsi við Reynihvamm í Kópavogi. 
Annars vegar 70 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Verð 33 millj. Hins vegar 2ja til 3ja herbergja 70 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt 24 fm bílskúr (samtals 94 fm). Verð 37 millj. Sér inngangur er í íbúðirnar.  
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg. fasteignasali s. 824 9096, hilmar@eignamidlun.is  

REYNIHVAMMUR, KÓP. – TVÆR ÍBÚÐIR
 

Mjög falleg 4ra herbergja 110,0 fm neðri sérhæð í 3-býlishúsi við Hofteig. Svalir útaf stofu. Húsið hefur verið en-
dursteinað 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. Opið hús mánudaginn 26. júní milli 17:15 og 17:45. V. 52,9 m. 

HOFTEIGUR 16, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Perla við Tómasarhaga
Sveitasæla í borg

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Vorum að fá í sölu einstakt einbýlishús við Tómasarhaga 16b í Vesturbænum. 
Húsið stendur á 1.225 fm lóð sem er með stærstu einbýlishúsalóðum í Reykjavík.

Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sólstofu, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi, 
snyrtingu og þvottahús. Arinn í stofu. Mjög mikil lofthæð er í hluta hússins. 
Glæsilegur garður með veröndum og heitum potti. 

Húsið er skráð 162,6 fm en auk þess er geymsla/bílskúr (gömul hlaða). 
Heimild er fyrir stækkun hússins. Teikningar eru til af nýju litlu húsi á lóðinni 
þar sem nú er hlaða. Tómasarhagi 16b hefur afnot af borgarlandi sem er 364 fm 
og er í framhaldi af lóðinni.

Um er að ræða sannkallaða perlu í Vesturbæ Reykjavíkur.
Verð 115 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. júní

MILLI KLUKKAN
17.00-18.00

G. Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is  //  662 2705

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

FálkagataTóm
asarhagi

Hjarðarhagi

Æ
gissíða

Sölusýning mánudaginn 26. júní milli 12:15 og 12:45. 
Þrjár íbúðir eru eftir. Vandaðar innréttingar. Stæði í bílageymslu. 
3ja herb. 100 fm - 5. hæð (efsta hæð). Verð 69,9 m. 
3ja herb. 91,9 fm – 4. hæð (efsta hæð). Verð 65,9 m.
4ra herb. 131,8 fm – 4. hæð (efsta hæð).  Verð 79,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 27. júní n.k. milli 17:00 og 19:00. Höfum fengið í sölu sumarbústaðinn Skot sem er staðsettur 
á einstökum útsýnisstað í landi Nesja við Þingvallavatn.  Bústaðurinn stendur á 5.000 fm eignarlóð sem er með 
miklum trágróðri.  Útsýnið er einstakt. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 92,7 fm 
og byggingarár sagt vera árið 1960, þó er húsið upphaflega byggt árið 1918. Nýbygging (austurhlutinn) er hannaður 
af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Sjá leiðarlýsingu inná eignamidlun.is Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson 
löggiltur fasteignasali í s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is.

HOLTSVEGUR 37-39 210 GARÐABÆR
 

SUMARBÚSTAÐUR VIÐ ÞINGVALLAVATN
 

SÖLU
SÝNING

OPIÐ 

HÚS



Fallegt og rúmgott 213,3 pallabyggt einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Húsið skiptist m.a. í stórar og bjartar 
samliggjandi stofur með stórum gluggum, arinstofu, fjögur herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Frábært útsýni 
yfir borgina, Laugardalinn og til sjávar. Húsið er teiknað af Guðmundi Kristinssyni arkitekt og hefur alltaf verið í 
eigu sama aðila. Stór og fallegur garður. Húsið er laust fljótlega. Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson 
löggiltur fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is  V. 99,9 m.
Sólvallagata 68 

LAUGARÁSVEGUR 23,104 REYKJAVÍK

Til sölu eru tvær litlar eignir í bakhúsi við Sólvallagötu 68.Annars vegar er um ræða 36,2 fm 2ja herb. íbúð með sér in-
ngangi. Hins vegar er um að ræða 61,3 fm ibúð á tveimur hæðum með sér inngangi (stofa og þrjú herbergi). Íbúðirnar 
þarfnast standsetningar að innan og utan. Óskað er eftir tilboðum í eignirnar. Opið hús miðvikudaginn 28. júní milli 
17:15 og 17:45.

Falleg og björt 64 fm 3ja herbergja risíbúð á vinsælum stað í Reykjavík með góðum suðursvölum. Íbúðin hefur töluvert 
verið endurnýjuð og er ástand gott. Stofa og tvö herbergi með stórum kvistum. Mikil lofthæð er í stofunni. V. 36,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 27. júní milli 17:15 og 17:45.

SÓLVALLAGATA 68 – BAKHÚS

BRÁVALLAGTATA 22, 101 REYKJAVÍK

KAPLASKJÓLSVEGUR 61, 
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Auk þess 
fylgir herbergi í kjallara. Nýleg innrétting er í eldhúsi. 
Svalir. Örstutt í leikskóla, sundlaug og þjónustu. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. V. 56,9 m.

HOFAKUR 5, 
210 GARÐABÆR

 
Afar skemmtilega 4ra herbergja útsýnisíbúð í Akralandi-
nu í Garðabæ. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Rúmgóð 
geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Opið hús þriðjudaginn 27. júní milli 17:15 og 17:45. 
V. 62,9 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 Reyk-
javíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins.
V. 59,5 m.

HRINGBRAUT 99, 
107 REYKJAVÍK

 
Töluvert endurnýjuð 53 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. 
Íbúðin skiptist í hol, stofu, baðherbergi, svefnherbergi 
og eldhús. Innrétting í eldhúsi hefur verið endurnýjuð. 
Parket og flísar eru á gólfum. Bílastæði fyrir húsið eru á 
baklóð. Opið hús mánudaginn 26. júní milli kl. 17:15 og 
17:45. V. 29,5 m. 

RJÚPNASALIR 12, 
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi. Stofa og tvö herbergi. Stórar 
svalir. Mjög snyrtileg íbúð í vinsælu hverfi þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu. Opið hús Þriðjudaginn 27. júní 
milli 17:15 og 17:45. V. 43,2 m.

REYNIMELUR 62, 
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og rúmgóð samtals 176,4 fm efri sérhæð 
með bílskúr í Vesturbænum. Sér inngangur. Arinn í stofu. 
Tvennar svalir. Vel skipulögð hæð. Stofa, borðstofa, 
fjögur herbergi, baðherbergi og snyrting. Frábær staðset-
ning í Vesturbænum. Nánari uppl. veitir:  
Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali s. 861 8511, 
magnea@eignamidlun.is. V. 81,5 m.

Sala fasteigna frá

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

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.,
lögg. fasteignasali

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

SUÐURMÝRI 18, 
170 SELTJARNARNES

 
Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða hornhús. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, 
fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Öll rými eru rúmgóð. 
Aðkoma er góð og garður gróinn og fallegur. Nánari uppl. 
veitir Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is V. 99 m.

KLEIFARVEGUR 12,
104 REYKJAVÍK

 
Glæsilegt samtals 395 fm einbýlishús við Kleifarveg tei-
knað af Sigvalda Thordarsyni. Húsið stendur á einstökum 
útsýnisstað ofan við Laugardalinn. Séríbúð er á 1. hæð 
hússins. Stórar stofur, allt að 7 herbergi. Um 40 fm svalir 
sem snúa til suðurs og vesturs. Glæsilegur garður. Mjög 
gott úrsýni. 

FURUÁS 41, 
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Einbýlishús á tveimur hæðum á skemmtilegum stað við 
Furuás í Hafnarfirði. Eignin er skráð 281,6 fm þar af er 
bílskúr 45 fm samkvæmt FMR. Húsið skiptist m.a. í stofu 
og borðstofu, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Eignin 
þarfnast lokafrágangs að innan sem utan. Nánari uppl. 
veita: Davíð Jónsson aðst.maður fast.sala s. 697-3080 og 
Kjartan Hallgeirsson lg. fast.sali s. 588-9090. V. 73,5 m.

LANGAGERÐI 98, 
108 REYKJAVÍK

 
Fallegt og mikið endurnýjað samtals 235,9 fm einbýlishús 
við Langagerði. Bílskúr. Tvær aukaíbúðir eru í kjallara.  
Fallergur garður með góðum sólpalli. Garðurinn var 
endurhannaður fyrir nokkrum árum. Upphitaðar stéttar 
og innkeyrsla. Nánari uppl. veita Andri Guðlaugsson lögg. 
fasteignasali s. 662 2705 og Daði Hafþórsson aðst.rmaður 
fast.sala s. 824 9096. V. 89,9 m. 

HVERAFOLD 136, 
112 REYKJAVÍK

 
Glæsilegt um 260 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
í Foldahverfi Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum. 
Stofa, borðstofa og 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. V. 84,9 m. 

NAUSTABRYGGJA 18 
110 REYKJAVÍK

 
Mjög góð og vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í álklæddu húsi við bryggjuna. Merkt stæði 
fylgir í lokaðri bílgeymslu. Vandað hús byggt af ÍAV. 
Sérsmíðaðar innréttingar.  Snyrtileg sameign. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. V. 44,9 m.
Nánari uppl. veitir Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg.  
Fasteignasali s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Opið hús þriðjudaginn 27. júní milli 12:15 og 12:45.Til sölu tvær íbúðir í 3-býlíshúsi við Reynihvamm í Kópavogi. 
Annars vegar 70 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Verð 33 millj. Hins vegar 2ja til 3ja herbergja 70 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt 24 fm bílskúr (samtals 94 fm). Verð 37 millj. Sér inngangur er í íbúðirnar.  
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg. fasteignasali s. 824 9096, hilmar@eignamidlun.is  

REYNIHVAMMUR, KÓP. – TVÆR ÍBÚÐIR
 

Mjög falleg 4ra herbergja 110,0 fm neðri sérhæð í 3-býlishúsi við Hofteig. Svalir útaf stofu. Húsið hefur verið en-
dursteinað 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. Opið hús mánudaginn 26. júní milli 17:15 og 17:45. V. 52,9 m. 

HOFTEIGUR 16, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Perla við Tómasarhaga
Sveitasæla í borg

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Vorum að fá í sölu einstakt einbýlishús við Tómasarhaga 16b í Vesturbænum. 
Húsið stendur á 1.225 fm lóð sem er með stærstu einbýlishúsalóðum í Reykjavík.

Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sólstofu, eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi, 
snyrtingu og þvottahús. Arinn í stofu. Mjög mikil lofthæð er í hluta hússins. 
Glæsilegur garður með veröndum og heitum potti. 

Húsið er skráð 162,6 fm en auk þess er geymsla/bílskúr (gömul hlaða). 
Heimild er fyrir stækkun hússins. Teikningar eru til af nýju litlu húsi á lóðinni 
þar sem nú er hlaða. Tómasarhagi 16b hefur afnot af borgarlandi sem er 364 fm 
og er í framhaldi af lóðinni.

Um er að ræða sannkallaða perlu í Vesturbæ Reykjavíkur.
Verð 115 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. júní

MILLI KLUKKAN
17.00-18.00

G. Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is  //  662 2705

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

FálkagataTóm
asarhagi

Hjarðarhagi

Æ
gissíða

Sölusýning mánudaginn 26. júní milli 12:15 og 12:45. 
Þrjár íbúðir eru eftir. Vandaðar innréttingar. Stæði í bílageymslu. 
3ja herb. 100 fm - 5. hæð (efsta hæð). Verð 69,9 m. 
3ja herb. 91,9 fm – 4. hæð (efsta hæð). Verð 65,9 m.
4ra herb. 131,8 fm – 4. hæð (efsta hæð).  Verð 79,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 27. júní n.k. milli 17:00 og 19:00. Höfum fengið í sölu sumarbústaðinn Skot sem er staðsettur 
á einstökum útsýnisstað í landi Nesja við Þingvallavatn.  Bústaðurinn stendur á 5.000 fm eignarlóð sem er með 
miklum trágróðri.  Útsýnið er einstakt. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 92,7 fm 
og byggingarár sagt vera árið 1960, þó er húsið upphaflega byggt árið 1918. Nýbygging (austurhlutinn) er hannaður 
af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Sjá leiðarlýsingu inná eignamidlun.is Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson 
löggiltur fasteignasali í s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is.

HOLTSVEGUR 37-39 210 GARÐABÆR
 

SUMARBÚSTAÐUR VIÐ ÞINGVALLAVATN
 

SÖLU
SÝNING

OPIÐ 

HÚS



899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

 
GRETTISGATA - TVÆR EIGNIR 
Tvær húseignir í miðborginni, samtals 306 fm. Eignir sem bjóða 
upp á mikla möguleika. Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 158 fm 
einbýli á þremur hæðum og 148 fm bakhús. Stórt steinlagt portið er 
á milli húsanna og fjöldi bílastæða. Þetta eru sérlega vel viðhaldnar 
og fallegar eignir. 

Verð 125 millj.

 
DOFRABORGIR - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR 
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi 
(4 íbúðir í stigagangi) auk bílskúrs. Íbúðin er skráð 92,3 fm, bílskúr 
skráður 19,5 fm og geymsla inn af bílskúr skrá 11,5 fm; samtals 
123,2 fm. Svefnherbergin eru þrjú, öll með skápum. Rúmgóð stofa 
með útgengi á flísalagðar svalir. Upprunaleg innrétting í eldhúsi. 
Flísalagt baðherbergi með baðkari og t.f. þvottavél. 

Verð 42,7 millj.

 
NAUSTABRYGGJA - 4RA HERBERGJA 
Mjög rúmgóð 149 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi á 
góðum stað í Bryggjuhverfinu. Mjög rúmgóðar stofu með útgengi 
á svalir til suðurs. Tvö barnaherbergi. Gott hjónaherbergi. Flísalagt 
baðherbergi með baðkari. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Eignin 
er laus við kaupsamning. 

Verð 48,5 millj. 

 
REYKJASKÓGUR - SUMARHÚS 
Vorum að fá í sölu gott sumarhús í Reykjaskógi, Bláskógabyggð. 
Húsið sem er byggt er árið 2000 stendur á 5.677 fm leigulóð. Tvö 
svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu og útgengi á verönd. Stofa 
og eldhús í sama rými og er ágæt innrétting í eldhúsi. Útgengt er 
á góða verönd frá stofu og er heitur pottur á verönd. Svefnloft er 
yfir hluta húss.

 Verð 19,9 millj.

 
GRETTISGATA 86 - FALLEG 2JA HERB 
Opið hús mánudaginn 26.júni milli kl.17:30 - 18:00

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 4. hæð. Fallegt endurnýjað eldhús. 
Eitt gott svefnherbergi. Mikið endurnýjuð eign á frábærum stað við 
Miðbæinn. Eignin snýr að rólegum bakgarði. 

Verð 28,9 millj.

 
FURUÁS 41 - EINBÝLISHÚS 
Opið hús þriðjudaginn 27. júni milli kl.17:45 - 18:15

Vel staðsett 281,6 fm einbýlishús með 5 svefnherb. á frábærum 
stað í Hafnarfirði. Stórar stofur með einstöku útsýni. Tvö 
baðherbergi. Stór bílskúr. Eignin þarfnast lokafrágangs. 

Afhending við kaupsamning. 

Verð 73,5 millj.

 
LAUFENGI 154 - RAÐHÚS M/4 SVEFNH. 
Opið hús - Laufengi 154 - Opið hús þriðjudaginn 27. júní frá 
kl. 18:00 - 18:30. Mjög gott raðhús á tveimur hæðum með fjórum 
svefnherbergjum. Á neðri hæð er eldhús, gestasnyrting, þvottahús 
og góð stofa þaðan sem útgengt er á timburverönd til suðurs. Á efri 
hæð eru þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi með útgengi á       svalir, 
lítil geymsla og flísalagt baðherbergi með baðkari.  
Verð 53,5 millj.

 
ÁSBREKKA 5 - 3JA HERB. 
Opið hús þriðjudaginn 27. júni milli kl.17:00 - 17:30

Mjög björt og falleg 96 fm 3ja herbergja búð með sérinngangi á 
2. hæð í litlu fjölbýli.Tvö stór svefnherbergi. Rúmgóð stofa með 
útgengi á svalir. Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning á 
Álftanesi. Möguleiki á stuttum afhendingartíma. 

Verð 39,9 millj. 

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur allar tegundir eigna á skrá.
Hringdu núna, skoðum samdægurs, sími: 570 4800.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Falleg 64 fm  2ja 
herbergja íbúð á 
1.hæð á góðum stað 
í Seljahverfinu auk 
24,4 fm bílskúr með 
millilofti. Rúmgóð 
og vel skipulögð 
íbúð sem skiptist í 
rúmgott svefnher-
bergi, bjarta stofu, 

baðherbergi og eldhús með þvottahús inn af. Bílskúrinn stendur 
sér í bílskúrslengju. Góð eign sem vert er að skoða. Stutt í alla 
almenna þjónustu.  Verð 36.9 millj.

Góð 123 fm fimm 
herbergja íbúð á 
1. hæð í lyftuhúsi í 
miðbæ Kópavogs. 
Íbúðinni fylgir 
afnot af stæði í 
bílageymslu. Fjögur 
rúmgóð svefnher-
bergi. Björt stofa 
með vestursvölum 

með fallegu útsýni út fjörðinn. Eldhús með borðkrók. Staðsetning 
er góð og er stutt í alla almenna þjónustu. Húsið er gott og vel við 
haldið. Parket og flísar á gólfum. Verð: 43 millj.

Falleg og mikið    
uppgerð 90 fm 
íbúð á 4.hæð í 
fjölbýlishúsi í 
Kópavogi. Þrjú 
rúmgóð svefn-
herbergi. Suður- 
svalir. Björt stofa. 
Eldhús með nýlegri 
eldhúsinnréttingu 

og borðkrók. Baðherbergi nýlega innréttað og er með sturtuklefa. 
Þvottahús innan íbúðar. Gólfefni: parket og flísar. Snyrtileg og vel 
með farin íbúð í Fossvogsdalnum. Verð 38.9 millj. 

Falleg 107 fm 3ja 
herbergja íbúð á 
2.hæð með bílskúr 
og yfirbyggðar 
svalir í góðu  
fjórbýlishúsi á 
Seltjarnarnesi. 
Íbúðin er 83,2 fm 
og bílskúrinn 23,8 
fm. Nýleg eldhús- 

innrétting. Björt og stór stofa með yfirbyggðum suðursvölum. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús innan eignar. Vel skipulögð íbúð 
í rólegu hverfi.  Eignin er laus strax.  Verð 43.9 millj.

Vorum að fá í sölu 
fallega 64 fm 2ja 
herbergja íbúð á 2. 
hæð í góðu húsi við 
miðbæ Reykjavíkur. 
Stórt svefnherbergi 
með fataskáp. Björt 
stofa með góðum 
suðursvölum. 
Eldhús með góðri 

viðarinnréttingu. Eldhúsið er opið inn að stofu. Flísalagt baðher-
bergi með innréttingu. Þvottahús innan eignar.  Parket og flísar á 
gólfum. Verð 35,3 millj.

Fallegt 144 fm parhús 
á tveimur hæðum með 
góðum garðskála og 
stórri timburverönd 
til vesturs. Fjögur 
rúmgóð svefnher-
bergi. Tvö baðher-
bergi. Stór stofa með 
útgengt í sólskála. 

Eldhús með borðkrók. Góð aðkoma er að eigninni í fallegu og 
skjólsælu hverfi. Stór verönd til vesturs sem nýtur góðrar sólar. 
Góð og vel skipulögð eign sem er tilvalin fyrir fjölskyldufólk.  
Verð 56.9 millj.

OPIÐ HÚS

HAMRABERG 32  – RAÐHÚS

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27 JÚNÍ FRÁ KL 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 28 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

JÖKLASEL 1 – MEÐ BÍLSKÚR

HAMRABORG 14 – 5 HERB. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU KJARRHÓLMI 6 – 4JA HERBERGJA

MIÐBRAUT 19 – 3JA HERB. MEÐ BÍLSKÚRSTÚFHOLT 1 – 2JA HERBERGJA 



BALDUSRGATA 6 – 101 RVK.
- Vel skipulögð 68.1 fm 3ja herb.íbúð
- Aðeins eru 4 íbúðir í stigagangi
- Rúmgóð svefnherb., snyrtilegt eldhús
- Húseign í góðu ástandi
- Frábær staðsettning
V. 36,5 millj. 

STRANDVEGUR 21  -  210 GBÆ
- 118.7 fm. 3ja herb. íbúð með stæði í bílakjallara.
- Falleg og vel skipulögð eign
- Opin stofa og eldhús með útgengi á sér sólpall.
- Þvottahús innan íbúðar, rúmgóð geymsla í sameign.
- Frábær staðsetning, fallegt útsýni út á sjó,  
- Stutt í skóla, leikskóla, ylströnd  í göngufæri.
V. 67,9 millj. 

AUSTURSTRÖND 8 – 170 SELTJ.
- 67 fm. 2ja herb. endaíbúð á 4.hæð
- Lyfta og stæði í bílageymslu.
- Stórkostlegt sjávar-og fjallaútsýni
- Þvottahús á hæðinni, geymsla í sameign.
- Góð staðsetning
- Verslun, þjónusta, sundlaug, skólar í göngufæri.
V. 37,9 millj. 

SLÉTTAHRAUN – 220 HFJ.
- Vel skipulögð 100.7 fm 4ra.herb. íbúð
- Þrjú ágætis herb., stofa, suður-svalir
- Endurnýjuð eldhúsinnrétting
- Rúmgott baðherb. m/baðkari
- Aðeins eru 6 íbúðir í stigahúsi
- Stutt í alla þjónustu og skóla.
V. 36,5 millj. 

BORGARTÚN 28 – TIL LEIGU
- Skrifstofuhæð á 2.hæð 212 fm
- Skiptist í 5 skrifst., stórt fundarherb., tölvurými, móttöku, eldhús og salerni. 
- Hægt er að breyta skipulagi hæðarinnar.
- Auðvelt að útbúa mjög skemmtilega hæð
- Frábær staðsettning í viðskiptaumhverfi
- LAUS TIL AFH. 1. ÁGÚST 2017
- Grunnleiga: 477.000

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.

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

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

HVERFISGATA – 101 RVK
- Rúmgóð 148 fm íbúð auk 43 geymsluskúrs
- Aukin lofthæð í íbúð 
- Tvær stofur & tvö svefnherbergi
- Tvö baðherbergi eru í íbúð
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 74.9 millj.

ÆGISGATA 5 – 101 RVK.
- 65 fm. 2ja herb. íbúð á 1.hæð með sérinngangi.
- Björt og falleg íbúð, útsýni yfir gömlu höfnina.
- Saml. Þvottahús, geymsla er á hæðinni.
- Mjög góð staðsetning í hjarta miðbæjarins.  
V. 40,9 millj. 

 

ÁSBÚÐ – 210 GBÆ
- Fjölskylduvænt 307 fm einbýli á grónum stað
- Vel skipulögð 154 fm aðalhæð, 84 fm íbúð í kjallara
- Tvöfaldur 68.4 fm bílskúr með gluggum
- 1124 fm mjög snyrtileg lóð undir húseign
- Miklar verandir og hleðslugrjót í suður-garði
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
- Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni
V. 110 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717



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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús þriðjudaginn 27. júní frá kl. 17:00 til 17:30. Mjög fallegt 239 m2 endaraðhús á tvemur 
hæðum. Vinsæl staðsetnig miðsvæðis í Mosfellsbæ. Stutt í skóla og þjónustu. Eignin skiptist 
í fjögur rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, snyrtingu, leikherbergi, vinnustofu/geymslu, 
forstofu, eldhús, borðstofu, stofu og bílskúr. Mjög rúmgóð svefnherbergi og stofur. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Timburverandir og svalir með fallegu útsýni. V. 79,9 m.

Falleg 92 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð með fallegu útsýni í 3ja hæða fjöl-
býlishúsi.  Íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Sérgeymsla er í kjallara. 
V. 39,9 m.

Stórikriki 44 - 270 Mosfellsbær 

Þrastarhöfði 5 - 270 Mosfellsbær

Falleg og vel skipulögð 98,3 m2, 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með timbur-
verönd. Íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. 
Sérgeymsla í sameign. V. 41,9 m.

Rúmgóð 127,5 m2, 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi og timburverönd á jarðhæð. 
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
eldhús, stofu og borðstofu. V. 53,0 m.

Krókavað 6 - 110 Reykjavík

Barðastaðir 21 - 112 GrafarvogurBústaðavegur 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.

Bjallavað 15 - 110 Reykjavík 

 
Falleg 80,2 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu 
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Sérinngangur 
af opnum svalagangi. Eignin skiptist í svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottahús, forstofu, 
hol, eldhús og stofu. Sérgeymsla í kjallara. 
Góð stðsetning, stutt í skóla og leikskóla.  
V. 34,5 m.

Laxatunga 112 - 270 Mosfellsb.

 
167,1 m2 raðhús með bílskúr í byggingu. 
Eignin afhendist á byggingarstigi 4, skv. 
skilalýsingu verktaka.  Gert er ráð fyrir 
þremur svefnherbergjum, baðherbergi, 
geymslu eldhús og stofa liggja saman í opnu 
rými með mikilli lofthæð. V. 47,9 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.

Skipasund 3 - 104 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

83,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 
23,8 m2 endabílskúr í fjórbýlishúsi við 
Miðbraut 19 á Seltjanarnesi. Íbúðin skiptist í 
tvö svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi, 
þvottahús/geymslu, eldhús, stofu og borðsto-
fu.  V. 43,9 m.

Svalbarð 10 220 Hafnarfjörður 

154,9 m2 einbýlishús með bílskúr. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofuhol, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, 
stofu og borðstofu. Timburverönd í suðves-
turátt. V. 54,9 m.

Miðbraut 19 - 170 Seltjarnarnes 

Falleg 115 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinn-
gangi á efstu hæð í þríbýlishúsi. Suður svalir. 
Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu. Eignin 
skiptist í tvö svefnherbergi, tvær stofur, elshús 
með góðum borðkrók, baðherbergi, forstofu 
og stigahús. Sérgeymsla í kjallara. V. 53,0 m.

Barmahlíð 19 - 105 Reykjavík 

Laus strax

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

 





TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Laust fljótlega. 

Eignin er til afhendingar í janúar 2014.

Eignin er laus strax.

Opið hús, mánudaginn 26. júní, frá 17:00 - 17:30.
Hvassaleiti 56, Reykjavík, VR-blokkin. Lýsing. Rúmgóð og vel 
staðsett 2ja herbergja íbúð á 5. hæð. Stærð alls með tveimur 
geymslum er 77,5 fm. Á hæðinni er sameiginlegt þvottahús 
og sér geymsla fyrir íbúðina. Íbúðin er til afhendingar við 
kaupsamning. Mikil þjónusta er í húsinu. 

Verð 42,5 millj.

Opið hús mánudaginn 26. júní, frá 17:00 - 17:30. 
Hraunbæ 103 í Reykjavík.  Rúmgóð 2ja herb. íbúð á 2.hæð í 
lyftuhúsi í suðaustur horni hússins. Suðursvalir.  Stærð  
eignar er  68,9 fm. Húsið er byggt fyrir 60 ára og eldri árið 
1990.  Í húsinu er þjónustumiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar. 
HÚSVÖRÐUR. 

Verð 37,9 millj.    

Opið hús mánudaginn 26. júní, frá 17:00 - 17:30,  
Dalbraut 16. Hugguleg vel staðsett 3ja herb. íbúð á 4. hæð, 
efstu í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.  Stærð 82,9 fm. Út 
frá stofu eru stórar suðursvalir.  Þvottahús innaf eldhúsi.  ÍBÚÐ 
FYRIR 55 ára og eldri.  Eignin er til afhendingar strax.    

Verð: 48,8 millj.

Hvassaleiti 56 - 63 ára og eldri Hraunbær 103 - 60 ára og eldri Dalbraut 16, - 55 ára og eldri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium 
hdl, löggiltur fasteignasali, 

sími 896-4013 

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson 
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal 
löggiltur fasteignasali 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir 
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Strandvegur 5. Garðabær

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. JÚNÍ FRÁ KL 17:00 - 17:30.
Sérlega falleg 150.3 fm íbúð með bílskúr á frábærum útsýnis-
stað í einu vinsælasta húsi í Sjálandshverfi Garðabæjar.  
Óskert sjávarútsýni.
VERÐ 79,9 millj.  
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@gardatorg.is 
og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Hraunbær 103, 110 Rvk

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27.JÚNÍ FRÁ KL 17:30-18:00
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í fjölbýli fyrir eldri borgara.
Glæsilegt útsýni, yfirbyggðar svalir.  Snyrtileg sameign, heitur 
matur í hádeginu og önnur þjónusta í boði í þjónustumiðstöð. 
VERÐ 44,9 millj.
Nánari uppl. veita Elka, S.863-8813, elka@gardatorg.is og 
Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Breiðvangur 3. Hafnarfirði

0PIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. JÚNI FRÁ KL 17:00-17:30
Mjög falleg 3ja herbergja  107,7 fm. íbúð á annari hæð á 
vinsælum og barnvænum stað í Hafnarfirði þar sem er örstutt í 
grunn- og leikskóla og öll helsta þjónusta er fyrir hendi. 
VERÐ 41,8 millj.  
Nánari uppl. veita Bergþóra ,  S. 895-3868,  
bergthora@gardatorg.is og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800 

      

Sigurður
Tyr�ngsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk 
Ingvadóttir 
í námi til lögg. 
fasteignasala. 
S: 868-7048 
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til 
löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Birna Guðmundsdóttir
Sala fasteigna á Spáni 
Sími 699 3665
birna@gardatorg.is

Elka 
Guðmundsdóttir
viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fastei-
gnasala 
s. 863-8813
elka@simnet.is

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

96,7 fm 

4 herb 
Sérbýli
4 herb 
Sérbýli

44.900.000 KR.

GRUNDARTANGI 24 270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS 27. JÚNÍ KL.17.30 - 18.00

Fallegt endaraðhús með stórum garði í 
Mosfellsbæ. Þrjú svefnherbergi, geymsluloft 

yfir öllu íbúðarrými Verið velkomin í opið hús.

Fjöbýli

121,4 fm 

4 herb 
Bílskúr

47.900.000 KR.

NJÖRVASUND 4 104 REYJKAVÍK

HÆÐ Í ÞRÍBÝLI MEÐ 27,7 FM BÍLSKÚR

VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ & RÚMGÓÐUR BÍLSKÚR.
Innangur úr íbúð í þvottahús í kjallara og 

geymslu. Baðherbergi allt endurnýjað 2015.

862 1914
thordis@fr.is

Fjölbýli

95,5 fm 

3 herb 
Fjölbýli
3 herb 
Fjölbýli

47.900.000 KR.

FLÓKAGATA 41 105 REYJKAVÍK

OPIÐ HÚS 28. JÚNÍ KL.17.30 - 18.00

Hugguleg íbúð á jarðhæð á frábærum stað 
við Klambratún. Fallegt hús, fallegur garður 
sem snýr í suður. Verið velkomin í opið hús.

782 9282
oddur@fr.is

782 9282
oddur@fr.is

510,6 fm 
112.000.000 KR.

510,6 m2 iðnaðarhúsnæði á Kársnesi í 
Kópavogi, húsnæði með mikla möguleika. 

Eignin varð fyrir bruna vor 2016 og hefur 
burðarvirki og þak verið endurnýjað. 

Eigninni fylgja brunabætur vegna séreignar 
samkvæmt mati tryggingafélags.

660 8002
hordur@fr.is

Hörður 
Björnsson

Löggiltur
fasteigna SölumaðurSölumaður

Oddur Grétarsson Þórdís Davíðsdóttir

Atvinnuhúsnæði
1 herb 

VESTURVÖR 30B 200 KÓPAVOGUR

• Fáðu sent söluyfirlit strax
 
• Sjáðu eignina að utan í 360°

• Fáðu SMS þegar það er 
   opið hús á eigninni þinni. 

• Frítt verðmat,
   engar skuldbindingar

ÚRVAL MYNDA
Á WWW.FR.IS
• Fáðu sent söluyfirlit strax

• Sjáðu eignina að utan í 360°

• Fáðu SMS þegar það er 
opið hús á eigninni þinni. 

ÚRVAL MYNDA
Á WWW.FR.IS

Sylvía Sylvía Sylví Guðrún
Walthersdóttóttót ir

Löggiltur
fasteignasali
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Brekkubær 4, Reykjavík: 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 27.6. KL. 16:30-17

Brekkubær 4, Árbæjarhverfi, 
Reykjavík: Mjög rúmgott raðhús með 
innbyggðum bílskúr á frábærum stað 
nálægt þjónustu og Árbæjarlaug. 
á aðalhæð eru stofur, eldhús o.fl. 
á annari hæð eru 5 svefnherbergi, 
baðherbergi og sjónvarpshol, í 
kjallara er aukaíbúð ásamt þvottahúsi 
og líkamsræktaraðstöðu með heitum 
potti og sturtu. Verð 86,5 millj.  
Opið hús þriðjudag 27.6 frá kl. 
16:30-17, verið velkomin.

Hraunbær 180, 110 Rvk, 
4-5 HERB. 

Góð 107,4 fm, fimm herbergja íbúð 
á annarri hæð. Parket og flísar á 
gólfum. Fjögur svefnherbergi. Gott 
innra skipulag. Íbúðin er staðsett á 
frábærum stað ofarlega í Árbæ, stutt 
í sund og alla þjónustu. Verð 36,9  
millj. Pantið tíma fyrir skoðun, 
sýnum samdægurs.

Lokastígur 13, 101 Rvk, efri sérhæð og ris. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 28.6 KL. 16:30-17:00.

Glæsileg og mikið uppgerð 130,9 
fm efri sérhæð og ris í 2-býli. 
Sérinngangur og sér bílastæði inná 
lóðinni. Parket á öllum gólfum nema 
hvað baðherbergið er flísalagt. 
Þrjú svefnherbergi ásamt stofu og 
borð stofu. Sjón er sögu ríkari. Opið 
hús miðvikudaginn 28.júní kl. 
16:30-17:00, verið velkomin. Verð 
68 millj.

Hverafold 70, 
EINBÝLI.

Hverafold 70: Ca. 182 fm einbýli á 
einni hæð með bílskúr á frábærum 
stað við Hverafold. Húsið er vel 
skipulagt með sólstofu og einstaklega 
fallega grónum garði og skjólgóðum 
palli. Bílskúr fylgir og í hluta hans 
er rúmgott herbergi með snyrtingu. 
Verð 66,9 millj. 

Grafaravogurinn er fjölsylduvænt 
rótgróið hverfi þar sem er stutt í alla 
þjónustu.

 Efstasund 104 Rvk, 
EINBÝLI Á TVEIMUR HÆÐUM M.BÍLSKÚR: 

Efstasund 59: Einbýlishús á tveimur 
hæðum auk bílskúrs.  Ca. 120 fm. ein-
býlishús auk rúmlega 30 fm. bílskurs 
á stórri lóð í grónu hverfi í  Reykjavík. 
Húsið er á tveimur hæðum og bíður 
upp á mikla möguleika. Bílskúrinn er 
frístandandi og lóðin er rúmgóð sem 
gefur möguleika að byggja við húsið. 
Verð 55 millj.

Lindargata 58, 101Reykjavík: 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 27.6. KL. 16:30-17

Góð, rúmlega 80 fm neðri sérhæð 
með sérinngangi á eftirsóknar-
verðum 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. 

Opið hús þriðjudag 27.6 frá kl. 
16:30-17, verið velkomin.

Laugarnesvegur 64, 2.hæð, 2ja herbergja. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 28.6 KL. 16:30-17

Laugarnesvegur 64, 2.hæð: Góð 
tveggja herbergja ca. 48. fm íbúð á 
annarri hæð í litlu fjölbýlishúsi.  
Svalir frá stofu í suðaustur. Laus strax.  
Verð 27,9 millj. 
Opið hús miðvikud. 28.6.kl. 
16:30-17:00, verið velkomin. 
FRÁBÆR STAÐSETNING Í NÁMUNDA 
VIÐ SUND OG ÍÞRÓTTAAÐSTÖÐU 
Í LAUGARDAL OG FJÖLBREYTTA 
ÞJÓNUSTU.

Gnoðarvogur 28, Reykjavík: 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 26.6. KL. 16:30-17

Gnoðavogur 28,2.hæð:Vel skipulögð 
þriggja herbergja 75 fm íbúð á annari 
hæð í 4. hæða fjölbýli . Vogahverfið 
er mjög vinsælt hverfi, vel staðsett í 
borginni, þar sem stutt er í allar áttir. 
Góð þjónustu, verslun, skólar og 
afþreying í hverfinu.

Opið hús mánudag 26.06 frá kl 
16:30-17:00, verið velkomin.

Blönduhlíð 6 ris: 
OPIÐ HÚS MÁNUD. KL. 12:30-13 OG 17-17:30. 

Blönduhlíð 6, ris: Stórglæsileg, risíbúð 
á frábærum stað í Hlíðahverfi. Íbúðin 
skiptist í dag í tvö svefnherbergi, tvær 
rúmgóðar stofur sem auðvelt er að 
breyta í stofu og svefnherbergi og auk 
vinnuherbergis/geymslu. Geymsluris 
er yfir íbúðinni. Verð 41,9 millj. 

Opið hús mánudag 26.6. í hádeginu 
frá kl. 12:30-13 og síðdegis  
kl. 17-17:30, 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

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Ásvallagata 42 - 101 Rvk.
Falleg og vel skipulögð íbúð ásamt 
bílskúr í góðu fjölbýlishúsi á vin-
sælum stað í Vesturbænum. 
Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu/
borðstofu með útgengi á svalir, 
hálf opna við eldhús, eldhús með 
endurnýjaðri hvítlakkaðri innrétt-
ingu. Þvottahús er innan íbúðar. 
Svefngangur með fataskápum, 
hjónaherbergi með fataskáp, tvö 
barnaherbergi með parketi á gólfi, flísalagt baðherbergi. Í kjallara fylgir íbúðinni her-
bergi, parket á gólfi, gluggi. Aðgangur að sameiginlegri snyrtingu. Bílskúr vestan við 
húsið fylgir íbúðinni. Verð 57,5 millj.

Aflagrandi 6, 107 Reykjavík
Fallegt, bjart og vel skipulagt enda-
raðhús með innbyggðum bílskúr á góðum 
og fjölskylduvænum stað við Aflagranda 
í Vesturbænum. Húsið er á tveimur 
hæðum auk rishæðar. Neðri hæð skiptist 
í forstofu, eldhús með borðkrók, stofu og 
borðstofu með útgengi í garð, gestasal-
erni og þvottahús. Efri hæð skiptist í park-
etlagt hol, stórt svefnherbergi sem var áður tvö minni herbergi, hjónaherergi með 
útgengi á svalir, vinnuherbergi og baðherbergi með baðkari og sturtu. Rishæð er 
opin og rúmgóð með parketi á gólfi. Bílskúr er með rafmagnsopnun og hefðbundinni 
inngönguhurð að aftan. Snjóbræðsla í innkeyrslu. Fallegur og gróinn garður. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla og leikskóla og íþróttasvæði KR. Verð 84,9 millj.

Barónsstígur 65 – 101 Reykjavík 
Opið hús mánudag 26. júní frá 17:15 til 17:45, 
Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð með miklu útsýni, á eftirsóttum 
stað við Skólavörðuholtið. Íbúðin skiptist í stóra stofu með fallegu útsýni, opna við 
eldhús. Eldhús er með endurnýjaðri innréttingu, gluggar á tvo vegu, útgengi á svalir. 
Rúmgott hjónaherbergi sem var áður tvö barnaherbergi. Barnaherbergi sem væri 
unnt að opna við stofu, vængjahurð með frönskum gluggum. Flísalagt baðherbergi 
með hvítri innréttingu. Í holi við inngang er skápur með fatahengi og hillum. Nýlagt 
eikarparket er á allri íbúðinni nema baðherbergi sem er flísalagt. Í kjallara fylgir 
parketlagt íbúðarherbergi með aðgangi að sameiginlegri snyrtingu. Herbergið hentar 
til útleigu og gefur ágæta tekjumöguleika. Sérgeymsla í kjallara og lítil geymsla í 
útiskúr. Afar falleg íbúð á góðum stað í miðborginni. Verð 53,5 millj.

Boðagrandi 2a – 107 Reykjavík 
Opið hús þriðjudag 27. júní frá kl 17:00 til 17:30
Mjög falleg og vel skipulögð íbúð á jarð-
hæð með tveimur afgirtum veröndum og 
stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi á 
eftirsóttum stað í vesturbænum. 
Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með 
fataskápum, stóra stofu opna við borð-
stofu með útgengi á verönd, eldhús. 
Svefnherbergisgangur er með parketlögðu holi, tvö rúmgóðum svefnherbergjum 
bæði með fastaskápum og fallega innréttuðu baðherbergi með hornbaðkari. Þvotta-
hús er innan íbúðar, þar er búið að koma fyrir sturtuklefa og upphengdu salerni. Stór 
geymsla í kjallara og sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Verð 52,9 millj.

Aflagrandi 6 Boðagrandi 2a Barónsstígur 65   
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Fróðaþing 3 – 203 Kópavogur. 
Glæsilegt einbýlishús á þremur hæðum við 
Fróðaþing í Kópavogi, samtals að gólfleti 
452,4 fm - Möguleiki á að útbúa aukaíbúð á 
jarðhæð. Á neðri hæð er flísalögð forstofa 
með fataskápum, innangengt í rúmgóðan 
bílskúr með gluggum og hefðbundinni 
inngönguhurð.  Gestasalerni við forstofu. 
Stórt eldhús með vandaðri innréttingu og 
útgengi á timburpall, stór stofa opin við 
borðstofu. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Á efri hæð er sjónvarpshol, hjóna-
herbergi með baðherbergi og fataherbergi inn af. 3 barnaherbergi, vinnuherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Kjallarinn sem er fullfrágenginn skiptist í stórt og opið 
rými með harðparketi á gólfi. Í kjallara er einnig stór geymsla. Verð: Tilboð

Blöndubakki 10,– 109 Rvk.
Góð 3ja herbergja útsýnisíbúð ásamt 
aukaherbergi með útleigumöguleika í 
vel staðsettu fjölbýlishúsi í Blöndu-
bakka. Eignin er samtals 111,7 fm.
Forstofa með fataskápum, stofa/borð-
stofa með útgengi á svalir með miklu 
útsýni. Hjónaherbergi með fataskápum, 
barnaherbergi með fataskáp. Flísalagt 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Í 
kjallara fylgir íbúðinni 12,3 fm herbergi 
með aðgengi að baðherbergi með 
sturtu, herbergið hentar vel til útleigu. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Í kjallara 
fylgir einnig geymsla. Verð 37,9 millj.
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Stærð: 372 m2
Byggt: 1960
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Húsinu fylgir 3.000 m2 lóð
Fasteignamat: 9.010.000 kr.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Fasteignir til sölu á Ásbrú

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag 

með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging 

í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að góðu vaxtarsvæði til framtíðar. 

Þú getur skoðað allar eignir sem félagið hefur til sölu á kadeco.is

AÐALTRÖÐ 2

Sterkt og þekkt nafn á Suðurlandi í miðri hringiðu vaxandi ferðaþjónustu. Góð velta og afkoma. Veitingahúsið er mjög vel 
tækjum búið og tekur 50 gesti í sæti. Hægt að bæta við sal og fjölga sætum ef vill. Spennandi sóknarfæri í rekstri. 
Ný og góð útiaðstaða og næg bílastæði. Um er að ræða sölu á fyrirtækinu, nafni þess, rekstri, tækjum og lausafé. 
Veitingahúsið er í eigin húsnæði, 214,4 fm og lóð 1.000 fm. Hægt er að kaupa húsið eða gera langtíma leigusamning. 
Útiaðstaðan (aflokaður sólpallur) liggur inn á næstu lóð, Hvolsveg 27. Sú fasteign sem er ágætt einbýlishús104 fm. með 
þremur svefnherbergjum á 1.000 fm lóð er einnig í eigu sama aðila og hægt að kaupa það eða gera um það leigusamning. 
Fyrir væntanlegan kaupanda eru því ýmsir möguleikar í boði. Skipti skoðuð. Í dag er Hvolsvegur 27 í útleigu til starfs-
manna veitingastaðarins.

Allar nánari upplýsingar um fyrirtækið og fasteignirnar 
veitir Snorri Sigurfinnsson löggiltur fasteignasali 
s: 864-8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Gallerý Pizza, Hvolsvelli

Veitingahús með langa og trausta rekstrarsögu á Hvolsvelli

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

Hraungata 1 - 210 Garðabær

Opið hús þriðjudaginn 27. júní kl. 17:00 - 17:30.
Glæsileg og vönduð 4ra herb. lúxusíbúð á 2. hæð. Samkvæmt skráningu er 
birt flatarmál eignar 168,4 fm. Einnig fylgir stæði í opnu bílskýli ásamt tveimur 
geymslum. Frá stofu er gengið út á skjólgóðan 40 fm. sólpall. Suðursvalir 
með útsýni. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. 
Góð aðkoma er að húsinu og sameign er einstaklega snyrtileg og vel frá-
gengin. Um er að ræða sérlega fallega íbúð á eftirsóttum stað. Eign sem vert 
er að skoða. Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS

 

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

Bryndís Bára  
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,fyrirtækja- og  
skipasölu. S: 616-8985 

Melhagi 1 107 Reykjavík
Hæð

Miðhæð í fallegu húsi teiknuðu Einari Sveinssyni. Tvær stofur, 4 svefn-
herbergi, 2 baðherbergi, tvennar svalir og rúmgóður bílskúr. Búið er að 
steina húsið og endurnýja lagnir.

90.000.000

6 herbergi

Búið er að steina húsið og endurnýja lagnir. 

fastborg@fastborg.is 897 1533

197 fm Miðhæð í fallegu húsi teiknuðu Einari Sveinss.

Opið hús þriðjudaginn 27. júní kl. 18:00 - 18-30

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Prestastígur 6, íb.201, sem er fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu búseturéttur í 3ja herbergja íbúð, 94,3 fm að stærð ásamt 
stæði í bílageymslu. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 11.500.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 173.000-. 
Prestastígur 11, íb.103, sem er 
fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu búseturéttur í 4ra herberg-
ja íbúð, 107,3 fm að stærð ásamt 
stæði í bílageymslu. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 
11.000.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 198.000-. 

Kjóaland 13, sem er parhús í 
Garði
Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja parhúsi á einni hæð, 124,5 
fm að stærð í Garði og þar af er 
stærð bílskúrs 34,8 fm. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 
6.000.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 176.000-. 

Melateigur 33, sem er fjór-
býlishús á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja fjórbýlishúsi á fyrstu hæð, 
70 fm að stærð, á Akureyri. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 
3.500.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 106.000-. 

Blásalir 24, íb. 603, sem er fjöl-
býlishús í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja fjölbýlishúsi á 6.hæð, 77,4 
fm að stærð, í Kópavogi. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 
9.500.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 126.000-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteig-
nagjöld, bruna- og fasteignatrygging, viðhaldssjóður, þjónustugjald 
og rekstrarsjóður þar sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa 
tilboð hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 3.júlí n.k. kl.13.

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast nánari 
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins 
www.bumenn.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Bílar 
Farartæki

GLÆSILEGUR !
BMW 320D Grand Tourismo 
Sportline 02/2016 ek 19 þ.km , 18” 
sportfelgur, allur sem nýr, verð 5.4 
mil ! Skipti möguleg 8648989

FRÁBÆR BÍLL !
Audi A3 Sport 2.0 DIESEL (150 hö) 
12/2016 (mod 2017) ek 6 þ.km 
SJÁLFSKIPTUR Verð 4.2 mil ! Skipti 
12/2016 (mod 2017) ek 6 þ.km 
SJÁLFSKIPTUR Verð 4.2 mil ! Skipti 
12/2016 (mod 2017) ek 6 þ.km 

skoðuð (8648989)

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

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 
4,7L Árg. 2005, ekinn 142 Þ.km, 
sjálfskiptur, mikið af aukahlutum, 
einn eigandi! Verð 1.590.000 kr. Rnr. 
256524 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Land Crusier 120GX 
Verð tilboð Árgerð 2005 Ekinn 200 
Til sölu Toyota Land Crusier 120GX 
Verð tilboð Árgerð 2005 Ekinn 200 
Til sölu Toyota Land Crusier 120GX 

þ.km Ath það er nýleg vél í bílnum 
Disel Sjálfskiptur 4 strokka Auka 
olíutankur Loftdæla Uppl í síma 
699 7720

Til sölu Hyundai Santa Fe árg. 
2014 (maí ‘14). Dökkgrár með 
dráttarbeisli. Ekinn 55 þús, einn 
eigandi. Engin skipti. 2.199 cc, 198 
hö.Uppl. í síma 892-0213

Suzuki Grand Vitara árg.”08, sjálfsk. 
ek 152 þús km. Dráttarkrókur, 17” 
felgur, upphækkaður. Þjónustubók 
frá upphafi, ný skoðaður, verð 
aðeins 1.300 þús kr. Uppl. í síma 
899-3608

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fjórhjól

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLARKKJAVÉLARKK
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist 
okspares@simnet.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Til sölu

Eigum til á lager hljóðlátar og handtækar rafstöðvarEigum til á lager hljóðlátar og handtækar rafstöðvar
frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar frá 6 til 1000 KVA.

Verktakar, 
Iðnaðarmenn, 

Húsbílaeigendur Húsbílaeigendur 

55ár í þjónustu
við bíleigendur!

Bíldshöfða 14 sími 553-1244Bíldshöfða 14 sími 553-1244Bíldshöfða 14 sími 553-1244

55ár í þjónustu
við bíleigendur!

Startarar og alternatorar
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Höfum einnig varahluti í alternatora og startara

Þjónusta í 60 ár 
1957-2017 55ár í þjónustu

við bíleigendur!
55ár í þjónustu
við bíleigendur!

Bíldshöfða 14 sími 553-1244Bíldshöfða 14 sími 553-1244

55ár í þjónustu
við bíleigendur!

 ljosboginn@ljosboginn.is

55ár í þjónustu
við bíleigendur!

ljosboginn.isljosboginn.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
frá Techking Búkolludekk-

stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 662 4010 / 552 4010 
www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 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

 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, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA TA T POTTA OTA OT G 
HITATAT VAVA EITUSKELJAR.

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

 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

TATAT NTRA 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 AT1.000 FM AT1.000 FM A VINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVKJAVKJA ÍK
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.ITT.ITT S
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

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

Efstaleiti 14,  íbúð 107 – 103 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 27. júní kl. 17:30 – 18:00
Glæsileg, falleg og mjög rúmgóð 132,6 fm. íbúð með tveimur inngöngum á 1. 
hæð í lyftuhúsi í glæsilegu fjölbýli. Eignin er með sér afnotarétt af lóð ásamt 
sér stæði í lokaðri bílageymslu og er í næsta nágrenni við Kringluna.  
Glæsileg sameign með sundlaug, heitum pottum, gufubaði, líkamsrækt, 
veislusal ofl. Húsvörður er í húsinu og sér um rekstur sameignar. Eignin er 
laus og tilbúin til afhendingar við kaupsamning. Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  

lögg. fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasali, leigumiðlari.

S: 899-5949

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Fasteignir

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu er bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði í miðbænum.  
Allt að 10 vinnustöðvar en hentar einnig smærri fyrirtækjum  

eða einyrkjum. Aðgangur að sameiginlegum fundarherbergjum og 
starfsmannaaðstöðu. Áhugasamir sendi póst á netfangið  

husnaedi2017@gmail.com með upplýsingum um nafn og símanúmer.husnaedi2017@gmail.com með upplýsingum um nafn og símanúmer.

Til leigu

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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PALLA- 
LEIKUR  
BYKO

V�tu með!
1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI 
 FYRIR 50.000 KR. EÐA MEIRA 
 Á TÍMABILINU 1. MAÍ - 17. ÁGÚST 2017.
2.  ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 

NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 
 www.byko.is/pallaleikur
3.  ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG 
 GÆTIR UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!

Vinningshafar eru kynntir á Facebooksíðu BYKO  
á hverjum föstudegi frá 14. júlí.

V�tu með!
ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI 
FYRIR 50.000 KR. EÐA MEIRA 

 Á TÍMABILINU 1. MAÍ - 17. ÁGÚST 2017.
ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 
NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 

 www.byko.is/pallaleikur
ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG 
GÆTIR UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!

FJÖLDI FRÁBÆRRA VINNINGA

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

55 ára1962-2017

RAFHLÖÐUBORVÉL/
HERSLUVÉL 10,8V, 
2x2,0Ah. TL-BOX taska fylgir.

24.995kr.
74874066 
Almennt verð: 39.995kr.

BÚTSÖG PCM 8 1200W.

22.395kr.
74862008 
Almennt verð: 27.995kr.

TILBOÐSVERÐ

ÞÚ SPARAR 
5.600kr.

+

TILBOÐSVERÐ

ÞÚ SPARAR 
15.000kr.

TILBOÐ TIL 28.JÚNÍ

GOLF Ný nöfn voru rituð á Íslands-
meistarabikarana í holukeppni 
í gærkvöldi þegar tveir ungir 
kylfingar báru sigur úr býtum á 
Íslandsmótinu sem haldið var í 
Vestmannaeyjum. 

Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK, 
fagnaði sigri í kvennaflokki eftir 
sigur á Helgu Kristínu Einarsdóttur, 
GK, og Egill Ragnar Gunnarsson, 
GKG, lagði Alfreð Brynjar Kristins-
son í úrslitum í karlaflokki.

Egill var að klára sitt fyrsta ár í 
háskólagolfinu í Bandaríkjunum og 
kemur heim með látum en Guðrún 
Brá var að ljúka háskólanámi og er 
komin heim eftir þrjú og hálft ár í 
háskólagolfinu.

Loksins, loksins.
Þrátt fyrir að vera aðeins 23 ára 
gömul hefur Guðrún Brá verið 
einn besti kylfingur landsins um 
nokkurra ára skeið. Hún var algjör 
barnastjarna og hefur oft verið í bar-
áttunni um stóru titlana en aldrei 
hafði henni tekist að verða Íslands-
meistari í höggleik eða holukeppni 
fyrr en í gær.

„Það hlaut að koma að þessu,“ 
sagði Guðrún Brá hress og kát þegar 
Fréttablaðið náði tali af henni í gær 
þar sem hún snæddi sigurmáltíð í 
Vestmannaeyjum.

„Nú er ég loksins búin að opna 
hliðið og þá fara stóru titlarnir von-
andi að detta inn,“ bætir hún við.

Guðrún Brá var mjög ánægð með 

spilamennsku sína og hún passaði 
sig á því að hugsa ekki neitt um þau 
skipti sem hún hefur látið þá stóru 
renna sér úr greipum.

„Ég var rosalega ákveðin í að það 
myndi ekki koma upp í hausinn á 
mér og það tókst. Ég var líka að gera 
fá mistök og spila stöðugt golf. Þetta 
var spennandi og góður leikur en ég 
hélt alltaf að minnsta kosti einnar 
holu forskoti og náði að vinna sem 
var æðislegt,“ sagði hún en er þá 
ekki stefnan á að taka höggleikinn 
líka? „Jú, fyrst ég er byrjuð er ekkert 
annað í stöðunni.“

Guðrún Brá er komin heim úr 
háskólanámi en ætlar sér í Q-School 
í haust. Hún ber háskólaverunni 
góða sögu.

„Þetta er búin að vera alveg geð-
veik reynsla. Maður finnur alveg 
hvernig maður verður betri í öllu 
og hvað þetta hjálpar manni mikið. 
Það er svo mikill munur að geta 
spilað við bestu aðstæður allt árið 
um kring,“ sagði Guðrún Brá Björg-
vinsdóttir.

Tveir titlar á einni viku
Hinn tvítugi Egill Ragnar hefur átt 
góða tíma á golfvellinum síðustu daga 
því viku áður en hann fagnaði sigri í 
holukeppni fullorðinna vann hann 
holukeppni pilta 19-21 árs. Tveir 
Íslandsmeistaratitlar á sjö dögum.

„Það er ekki slæmt,“ sagði Egill 
eftir sigurinn í gær en hann kvaðst 
ekkert stressaður þrátt fyrir að vera 

Ísinn loksins brotinn hjá Guðrúnu Brá
Guðrún Brá Björgvinsdóttir hefu verið einn besti kylfingur landsins um árabil en þar til í gær hafði henni aldrei tekist að vinna annan 
af tveimur stóru titlunum. Hún varð Íslandsmeistari í holukeppni í gær líkt og Egill Ragnar Gunnarsson sem vann í karlaflokki.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Egill Ragnar Gunnarsson með bikarana í gær. MYND/GOLFSAMBAND ÍSLANDS

í forystunni gegn Alfreð Brynjari 
sem er, fyrir þá sem ekki vita, bróðir 
Ólafíu Þórunnar.

„Það var ekkert stress eða svo-
leiðis í gangi. Ég tók bara eitt högg 
fyrir í einu og reyndi að halda rónni. 
Ég er að spila mjög gott golf núna. 

Það er allt að smella og þetta lítur 
bara vel út hjá mér.“

Egill Ragnar er eins og Guðrún 
Brá nýkominn heim úr háskóla en 
hann var að klára fyrsta árið sitt hjá 
Georgia State.

„Veran úti hefur hjálpað mér 

mikið. Maður áttar sig betur á öllu 
sem er í gangi og svona og hvernig 
á að skipuleggja leikinn sinn. Þetta 
hjálpar allt saman,“ sagði Egill Ragn-
ar Gunnarsson sem ætlar að spila 
Íslandsmótið í höggleik en hann fer 
svo aftur út í ágúst. tomas@365.is
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, a og langa.
sr. Gísli H. Kolbeins 

Strikinu 10, Garðabæ, 
sem andaðist á Vílsstöðum 

laugardaginn 10. júní verður jarðsunginn  
 frá Háteigskirkju í dag, mánudag 26. júní,  

kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hans er bent á Umhyggju,  

félag langveikra barna. 

Sigríður B. Kolbeins
Bjarnþór G. Kolbeins 
Anna Lára Kolbeins Halldór Bergmann
Ragnheiður G. Kolbeins Haraldur Stefánsson 
Halldór Kolbeins 
Eyþór Ingi G. Kolbeins Dagný Marinósdóttir

barnabörn og langafabörn. 

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og a�,

Þórir Þórðarson
leigubílstjóri, 

  Kópavogstúni 5,  
      áður til heimilis að Safamýri 83, 

 lést á Landspítalanum Fossvogi 11. júní.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju  

miðvikudaginn 28. júní kl. 15.00.

Ingibjörg Einarsdóttir
Þórður Þórisson Unnur Jónsdóttir
Einar Þórisson Ólafía Sigurjónsdóttir

og barnabörn.

1823 - Kötlugos hófst með stórhlaupi 
úr Mýrdalsjökli

1921 - Kristján X, konungur Íslands og 
Danmerkur, kom í heimsókn til Íslands.

1928 - Boranir hófust e�ir heitu vatni í 
Laugardal í Reykjavík.

1930 - Alþingishátíðin var sett á 
Þingvöllum. Þangað komu um 30.000 
manns.

1944 Svavar Gestsson, fyrrverandi ráð-
herra, fæddist.

1960 - Madagaskar fékk sjálfstæði frá 
Frakklandi.

1979 - Járnblendiverksmiðjan á 
Grundartanga hóf starfsemi sína.

2004 - Ólafur Ragnar Grímsson var 
endurkjörinn forseti Íslands.

2015 - Pétur Blöndal þingmaður lést.

Merkisatburðir

Sólveig Hrönn Hilmarsdóttir er 19 
ára gömul og fæst nú við öðruvísi 
sumarstarf en flestir. Á vegum 
Skapandi sumarstarfa í Garðabæ 
er hún að sauma veggteppi byggt 
á hinu fræga Riddarateppi sem 

er til sýnis í Þjóðminjasafninu.
„Ég var að vinna í Skapandi sumar-

störfum í fyrra og mér fannst það mjög 
skemmtilegt þannig að ég ákvað að 
sækja um aftur í ár en með öðruvísi 
verkefni. Mér hefur alltaf fundist mjög 
gaman að gera eitthvað í höndunum. Í 
fyrra fór ég að pæla í útsaumi og viðhorfi 
til útsaums. Svo sótti ég um með það í 
huga að gera útsaumsverk og mér fannst 
spennandi hugmynd að  ætla bara að 
gera eitt verk yfir sumarið,“ segir Sólveig.

„Það hljómar eins og lítið þegar 
maður segist ætla að gera eitt verk en 
þegar maður sér það skilur maður af 
hverju var bara hægt að gera eitt verk.“

Sólveig hefur verið að rannsaka sögu 
handverks íslenskra kvenna og lýtur 
verk hennar meðal annars að nafnleysi 
saumakvenna fyrri alda og tímanum að 
baki útsaumsverkum.

Sólveig veit ekki enn þá hversu stórt 
verk hennar verður. „Riddarateppið 
sjálft er held ég 130 x 160 cm. Ég ætla að 
byrja á að gera myndirnar sex sem eru í 
miðjunni og í kringum þær eru drekar 
sem mig langar að gera líka. Þannig að í 
rauninni er erfitt að segja til um hversu 
stórt þetta verður."

Útsaumsverk hafa varðveist illa og eru 

að jafnaði höfundarlaus. Það einskorðast 
ekki við Ísland en saumur, vefnaður og 
aðrar hannyrðir þóttu einungis kvenlegar 
greinar og voru flokkaðar sem nytjalist en 
ekki alvöru listgreinar. Með verkefninu 
langar Sólveigu að sýna hversu mörg spor 
felast í einu dagsverki og efla vitund um 
gildi handverks og þá vinnu sem liggur 
að baki.

Skapandi sumarstörf vara í átta vikur. 
Sólveig segir verkefnið fara vel af stað hjá 
sér og mun hún sýna það í lok júlí.

Sólveig  er nýútskrifuð af fornmála-
deild í Menntaskólanum í Reykjavík. 
Hún hyggur á að hefja háskólanám í 
fornfræði í vetur. „Það mætti kannski 
segja að ég sé áhugasöm um gamla tíma," 
segir hún. saeunn@frettabladid.is 

Saumar veggteppi  
byggt á Riddarateppinu
Nítján ára stelpa vill efla vitund um gildi handverks og þá vinnu sem liggur að baki. Hún 
saumar veggteppi byggt á Riddarateppi Þjóðminjasafnsins í Skapandi sumarstörfum. 
Útsaumsverk hafa varðveist illa og oft veit enginn hver höfundur þeirra er.

Sólveig Hrönn er nýútskrifuð af fornmáladeild í Menntaskólanum í Reykjavík og stefnir á nám í fornfræði í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, fæddist í Reykja-
vík 26. júní árið 1968 og er því 49 ára í dag. Hann er 
sonur hjónanna Margrétar Thorlacius, kennara og 

blaðamanns, og Jóhannesar Sæmundssonar, íþróttakennara 
og landsliðsþjálfara, sem lést árið 1983. Guðni ólst upp í Garða-
bæ og á tvo bræður, Patrek, íþróttafræðing og handboltaþjálf-
ara, og Jóhannes kerfisfræðing.

Á vef embættis forseta Íslands kemur fram að Guðni 
útskrifaðist árið 1987 með stúdentspróf frá Menntaskólanum 
í Reykjavík. Hann stundaði nám í sögu og stjórnmálafræði við 
Warwick-háskóla á Englandi og útskrifaðist þaðan með BA-
gráðu árið 1991. Eftir það lærði hann þýsku við háskólann í 
Bonn í Þýskalandi. Hann nam rússnesku á árunum 1993-1994 
við Háskóla Íslands. Guðni útskrifaðist með meistaragráðu 
í sagnfræði frá HÍ árið 1997. Hann nam sagnfræði á árunum 
1998-1999 við Oxfordháskóla á Englandi og útskrifaðist þaðan 
árið 1999 með MSt-gráðu í sögu. Árið 2003 lauk hann doktors-
prófi í sagnfræði frá Queen Mary, University of London.

Um starfsferil Guðna segir á vef forsetaembættisins að árin 
2013-2016 var Guðni kennari í sagnfræði við Háskóla Íslands, 
lektor, dósent og síðast prófessor. Áður var hann lektor við 
Háskólann í Reykjavík og stundakennari við Háskóla Íslands, 
Háskólann á Bifröst og University of London. Jafnframt vann 
hann um árabil við afleysingar á fréttastofu Ríkisútvarpsins.
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Guðni Jóhannesson fæddi�
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Gleðilegt sumar :)

HÓLMASLÓÐ 2
REYKJAVÍK

DALSHRAUNI 5 
HAFNARFJÖRÐUR

LITLATÚNI 1
GARÐABÆ

DALVEGI 22 
KÓPAVOGUR

KLETTAGÖRÐUM 11
REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGI 7 
REYKJAVÍK

GYLFAFLÖT 19 
REYKJAVÍK

STÖÐ LOKAR 
HESTHÁLS 6-8
REYKJAVÍK 

VELDU ÞÉR
SKOÐUNARSTÖÐ
ÞANN 31. MARS 2017 LOKAÐI SKOÐUNARSTÖÐ 
FRUMHERJA AÐ HESTHÁLSI 6-8 RVK.  
NÝ GLÆSILEG STÖÐ OPNAR AÐ HÁDEGIS-
MÓUM Í JANÚAR 2018.

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

Fólksbílar/jeppar Mótorhjól Tjaldvagnar/kerrurFelli -og hjólhýsiVörubílar SendibílarEftirvagnar Hestakerrur Hópbílar

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

JÚNÍ   2017

HÖFUM HEIL ÖKUTÆKI 
Í UMFERÐ! Skylduskoðun ökutækja eru 

framkvæmdar á 32 stöðum 
um land allt hjá Frumherja, sjá 

staðsetningar á frumherji.is
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LÁRÉTT
2. þvogl
6. í röð
8. næra
9. tækifæri
11. hróp
12. geil
14. iðja
16. pot
17. sunna
18. fát
20. á fæti
21. traðkaði

LÓÐRÉTT
1. loga
3. samtök
4. burnirót
5. gums
7. kökugerð
10. op
13. flan
15. svikull
16. margsinnis
19. eldsneyti

LÁRÉTT: 2. babl, 6. áb, 8. ala, 9. lag, 11. óp, 12. 
skarð, 14. starf, 16. ot, 17. sól, 18. fum, 20. tá, 21. 
tróð.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. aa, 4. blóðrót, 5. lap, 7. 
bakstur, 10. gat, 13. ras, 15. flár, 16. oft, 19. mó.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Boros átti leik gegn Szabo í 
Búdapest árið 1937
Hvítur á leik
1. Hxh7+! Kxh7 2. Hxf7+! Hxf7 
3. Dxg6+ Kh8 4. Dxf7 Rg5 5. 
e6+ 1-0.  Heimsmeistarinn 
Magnus Carlsen sigraði á at- og 
hraðskákmótínu í París sem 
lauk í gær.  Það þurfti til bráða-
bana gegn Maxime Vachier- 
Lagrave. 

www.skak.is:  Allt um París.   

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.

Gríptu lyfin á leiðinni heim 
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið 

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

8 1 5 9 2 6 3 4 7

9 2 4 7 1 3 8 5 6

6 7 3 4 8 5 9 1 2

1 4 6 5 9 7 2 3 8

5 9 7 8 3 2 1 6 4

2 3 8 1 6 4 7 9 5

7 8 9 6 5 1 4 2 3

3 6 1 2 4 8 5 7 9

4 5 2 3 7 9 6 8 1

9 1 4 5 8 6 7 2 3

8 5 7 3 9 2 4 6 1

2 6 3 4 1 7 8 5 9

3 8 1 7 5 4 2 9 6

4 7 2 9 6 1 5 3 8

6 9 5 8 2 3 1 7 4

1 3 8 6 7 5 9 4 2

7 2 6 1 4 9 3 8 5

5 4 9 2 3 8 6 1 7

1 2 9 7 3 4 8 6 5

3 8 6 5 9 1 7 4 2

4 5 7 2 6 8 9 1 3

5 7 1 8 4 6 3 2 9

6 3 8 9 2 7 4 5 1

9 4 2 1 5 3 6 7 8

8 6 5 3 7 2 1 9 4

2 1 4 6 8 9 5 3 7

7 9 3 4 1 5 2 8 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur

Vestlæg eða breytileg 
átt, 3-8. Skýjað að 
mestu og stöku skúrir, 
einkum sunnan- og 
vestanlands síð-
degis. Hiti 8 til 16 stig, 
hlýjast austantil.

ástæður 
fyrir því að 

uppvakningar 
yrðu gegg jaðir 

foreldrar

Uppvakninga vika
Styttri foreldrafundir

Eftir að ég flutti er ég 
orðinn pínu hræddur 

við að fara út. Og þar 
sem ég bjó áður voru 
stundum skotárásir.

Gefðu 
þessu 
tíma.

Jæja, eigum 
við að fara?

Mér finnst svo 
sorglegt að 

selja barnaföt 
krakkanna.

Mér líka. Það er erfitt að skilja við alla þessa 
matar- og ælubletti.

Þú ert ekkert 
sérlega tilfinn-
ingaríkur maður, 

er það ekki?

Hey, ég fór að skæla 
þegar ég seldi Atari 
tölvuna mína rétt 
áðan, ekki satt?
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ALUMEDIC 5
197.800 kr.  

118.600 kr. 

-40% -50% -60% -35%

LADY SITNESS 
129.000 kr.  

64.950 kr.

TOP PRO  
32.900 kr.  

12.900 kr. 

XPANDER  
107.500 kr.  

69.500 kr. 

ÚTSÖLULOK
15-60% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM*

30-60% afsl. af öllum stólum

30% afsl. 
af heilsukollum

15% kynningarafsl. 
af öllum nýjum vörum

20% afsl.  
af PRIMA möppuhillum 

og skápum

20% afsl.  
af sérpöntuðum sófum 

og gestastólum 
Sérstaklega gerðir fyrir fyrirtæki,  

stofnanir og hótel

40-60% afsl. 
af völdum vörum

*Á ekki við um PRIMA rafmagnsborð

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐULEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

ÚTSÖLUNNI LÝKUR 30. JÚNÍ.



HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Sing Street   18:00, 20:00
Everybody Wants Some!! 17:45
Hjartasteinn 17:30
Knight Of Cups 20:00
Ég Man Þig  20:00
Lion   22:00
Hidden Figures  22:30
Hrútar    22:15

 

ÁLFABAKKA
TRANSFORMERS 2D KL. 6 - 8 - 9 - 11
TRANSFORMERS 2D VIP KL. 5 - 8 - 11
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 3 - 3:20 - 5:40 - 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 3D KL. 3:40
WONDER WOMAN 2D KL. 5 - 8 - 11
BAYWATCH KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D KL. 5:15
SPARK ÍSL TAL KL. 3
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 10:20

TRANSFORMERS 3D KL. 10:40
TRANSFORMERS 2D KL. 5 - 7:40
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5
THE MUMMY KL. 10:30
WONDER WOMAN 2D KL. 5 - 7:50 - 10:40
BAYWATCH KL. 5:20 - 8 - 10:30
PIRATES 2D KL. 7:50

EGILSHÖLL
TRANSFORMERS 3D KL. 5 - 8 - 11
TRANSFORMERS 2D KL. 10:20
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:40
CARS 3 ENSKT TAL 2D KL. 8
WONDER WOMAN 2D KL. 10:10
BAYWATCH KL. 5
PIRATES 2D KL. 7:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

TRANSFORMERS 3D KL. 5 - 8 - 11
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:40
WONDER WOMAN 2D KL. 10:15
BAYWATCH KL. 8

AKUREYRI
TRANSFORMERS 3D KL. 7:30 - 10:30
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 6
WONDER WOMAN 2D KL. 10:30
BAYWATCH KL. 8:10

KEFLAVÍK

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

����
TOTAL FILM

����
TIME OUT N.Y.

����
L.A. TIMES

����
EMPIRE

����
VARIETY

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
USA TODAY

����
����

THE WRAP

93%

�������
������������������������������������������

USA TODAYUSA TODAY
������������������

����������

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Sýnd með íslensku og 
ensku tali

����
INDIEWIRE

����
THE SEATTLE TIMES

����
THE PLAYLIST

Frá leikstjóranum Michael Bay

Mark Wahlberg Anthony Hopkins

Barrátta tveggja heima – Aðeins annar lifir

SÝND KL. 10.20

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 5.30SÝND KL. 5.30
 ÍSL. TAL

SÝND KL. 6, 9

SÝND KL. 5.30

FORSÝNING KL. 8

SÝND KL. 8, 10.25

FORSÝND Í DAG

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

26. JÚNÍ 2017
Tónlist
Hvað?  Tónleikar með Engelbert 
Humperdinck
Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
Engelbert Humperdinck, sem sló 
svo eftirminnilega í gegn með lög-
unum Release me, The last waltz 
og fleirum, er á leið til landsins og 
mun skemmta landanum í Eld-
borgarsal.  
   Ferill Engelberts Humperdinck 
spannar rétt tæp 50 ár og hefur 
hann selt 140 milljón hljóm-
plötur, fengið 64 gullplötur og 35 
platinum plötur, fjórar Grammy 
tilnefningar, tilnefningu til Golden 
Globe verðlaunanna svo eitthvað 
sé nefnt.

Námskeið:
Hvað?  Minecraft – Vídeógerð (10-14 
ára)
Hvenær?  13.00
Hvar?  Háskólinn í Reykjavík
Á námskeiðinu fá nemendur tæki-
færi til að kynnast því hvernig 
hægt er að skapa Minecraft 
myndbönd og deila áhugamálum 
sínum með vinum og öðrum á 
veraldarvefnum gegnum Youtube. 
Eftir námskeið eiga þátttakendur 
að vera með góðan grunn til að 
klippa einföld myndbönd auk 
þess að vita af möguleikum sem 
myndvinnsluforrit bjóða upp á til 
að gera flottari myndbönd með 
meðal annars litaleiðréttingu, 
titlum og tæknibrellum. Kennt frá 
mánudegi til föstudags, frá 13.00 
til 16.00. Verð er 29.900.

Hvað?  Leik- og dansnámskeið
Hvenær?  13.00

Þeir sem vilja prófa Pole Fitness geta skellt sér í prufutíma hjá Pole Sport 
Heilsurækt í dag. NORDICPHOTOS/GETTY

Engelbert Humperdinck mun koma fram í Eldborgarsal í kvöld. NORDICPHOTOS/GETTY

Hvar?  Klifið, Garðatorg 7
Sumarnámskeið fyrir 10-13 ára 
krakka verður haldið í Ásgarði í 
Garðabæ dagana 26.-30. júní. Tím-
arnir eru eftir hádegi frá kl. 13-16. 
Á námskeiðinu læra krakkarnir 
einn dans ásamt fullt af skemmti-
legum leiklistaræfingum. Verð er 
9.900 krónur og kennarinn er Júlí 
Heiðar Halldórsson.

Hvað?  Einu sinni var
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn Kópavogs
Námskeið í skapandi skrifum 
fyrir krakka á aldrinum 9 til 12 
ára. Haldið vikuna 26. til 30. júní 
klukkan 13.00-15.00. Á námskeið-
inu fá krakkarnir að lesa sögu, tala 
um sögur, og síðast en ekki síst að 
skrifa sína eigin sögu. Það verða 
rannsakaðar hinar mismunandi 
tegundir bóka og forvitnast um 
það hvernig ímyndunaraflið virkar 
og hvernig við fáum hugmyndir. 
Námskeiðið hentar öllum þeim 
sem finnst gaman að lesa og skrifa 
sögur. 
Kennari er Eva Rún Þorgeirsdóttir 
rithöfundur, takmarkaður fjöldi 
plássa er í boði og því þarf að skrá 
sig á námskeiðið á lindasafn@

kopavogur.is 
Námskeiðsgjald er 4.000 krónur.

Uppákomur:
Hvað?  Pálínuboðs hittingur fyrir Pólar
Hvenær?  19.00
Hvar?  Eggertsgata 2
Pálínuboð fyrir alla sem vilja taka 
þátt í Pólar þar sem hægt er að 
kasta fram hugmyndum. Pólar er 
listahátíð með áherslu á hagnýtar 
listir og „skill share“ á Stöðvarfirði.

Hvað?  Prufutímar fyrir byrjendur
Hvenær?  17.00
Hvar?  Pole Sport Heilsurækt, Stangar-
hylur 7
Áhugasömum er boðið að koma 
og prófa Pole Fitness. Hver prufu-
tími er klukkustund og byrja þeir 
á eftirfarandi tímum: 17.00, 18.00, 
19.00 og 20.00.  
Tíminn byrjar á upphitun, svo 
verða nokkrar byrjendastöður 
kenndar og svo verður endað á 
teygjum. Ekki þarf að vera í sér-
stöku formi til að byrja, allir geta 
verið með. Tíminn kostar 1.000 
krónur og skráning fer fram í síma 
778-4545.
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ÞRENNUTILBOÐ
LAY’S SNAKKPOKI AÐ EIGIN VALI,

1L PEPSI EÐA PEPSI MAX
OG KIT KAT 4X41,5 G

LAY’S SNAKKPOKI AÐ EIGIN VALI,
1L PEPSI EÐA PEPSI MAX

OG KIT KAT 4X41,5 G

KR.799
AÐEINS

P
R
E
N
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U
N
.IS



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

STÖÐ 2 SPORT

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

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 
09.40 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are 
11.05 Drop Dead Diva 
11.45 Sullivan & Son 
12.10 Margra barna mæður 
12.35 Nágrannar 
13.00 X-factor UK 
14.00 X-factor UK 
14.50 X-factor UK 
15.45 X-factor UK 
16.30 The Simpsons 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.45 Íþróttir 
19.05 Ísland í sumar
19.25 Feðgar á ferð  Þriðja þátta-
röð þessara frábæru þátta þar 
sem feðgarnir Magnús Hlynur 
og Fannar Freyr ferðast um 
landið sunnanvert og taka hús 
á skemmtilegu fólki sem á það 
sameiginlegt að hafa einstaklega 
jákvæða sýn á lí�ð. Eins og þeim 
einum er lagið ná feðgarnir alltaf 
að líta á björtu hliðarnar og hafa 
sérstaka hæ�leika til þess að 
draga það besta út úr hversdags-
leikanum.
19.50 Property Brothers at Home 
 Stórskemmtilegir þættir með 
bræðrunum Jonathan og Drew 
Scott. 
20.35 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. 
Framleiðendur gengu svo langt 
í markaðssetningu þáttanna að 
áhorfendur ytra héldu að hljóm-
sveitin væri raunveruleg.
21.30 The Sandhamn Murders 
 Sænsk spennuþáttaröð í þremur 
hlutum sem byggð er á hinum 
vinsælu bókum ritöfundarins 
Vivecu Sten. Þættirnir �alla um 
rannsóknarlögreglumanninn 
Thomas Andreasson og lögræð-
inginn Noru Lindes.
22.20 The Path 
23.10 Vice 
23.45 Veep 
00.10 Better Call Saul 
01.00 The Le�overs 
01.55 Outsiders 
02.40 In Secret 
04.25 The Mentalist 
05.05 Battle Creek 
05.50 The Middle

17.30 Raising Hope 
17.55 The New Girl 
18.15 Community 
18.40 Modern Family 
19.05 Ástríður 
19.35 Stelpurnar 
20.00 Who Do You Think You Are? 
UK 
21.05 Pretty Little Liars 
21.50 Legit 
22.15 Game Of Thrones 
23.05 The Brink 
23.30 Sleepy Hollow 
00.15 Ástríður 
00.45 Stelpurnar 
01.05 Who Do You Think You Are? 
UK 
02.10 Pretty Little Liars 
02.50 Tónlist

10.30 Steve Jobs 
12.30 Rudderless 
14.15 The Pursuit of Happyness 
16.10 Steve Jobs
18.15 Rudderless 
20.00 The Pursuit of Happyness 
 Dramatísk og sannsöguleg kvik-
mynd frá 2006 um einstæðan 
föður sem þráir heitast af öllu 
að tryggja syni sínum öruggt líf. 
Hann starfar sem sölumaður en 
hefur átt er�tt uppdráttar og sér 
fram á ansi er�ða tíma ef stóra 
tækifærið kemur ekki fyrr en 
síðar. Þess má geta að Will Smith 
var tilnefndur til Óskarsverðlauna 
fyrir hlutverk sitt í myndinni.
22.00 The Mummy  Ævintýra-
mynd sem gerist á fyrri hluta 20. 
aldar. Harðjaxlinn Rick O'Connell 
er kominn til hinnar fornu borgar 
Hamunaptra í Egyptalandi. Hlut-
verk hans er að aðstoða fornleifa-
fræðinga sem eru að kynna sér 
sögulegt gra§ýsi. Þar er m.a. að 
�nna háttsettan klerk sem var 
lokaður inni lifandi fyrir mörgum 
öldum í kjölfar ástríðuglæps. Svo 
illa vill til að múmían vaknar til 
lífsins þegar Rick og félagar eru að 
sinna sínum störfum og í kjölfarið 
verður �andinn laus.
00.05 Fury 
02.20 Red 2 
04.15 The Mummy

17.20 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 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Ást í dýraríkinu 
20.30 Eldhugar íþróttanna 
21.00 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Muscle Shoals-hljóðverið 
00.10 Vitni 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
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 Royal Pains 
16.35 King of Queens 
17.00 The Good Place 
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 Million Dollar Listing 
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 Travelers Championship 
13.00 LPGA Tour  
15.00 Travelers Championship 
20.00 PGA Highlights  
20.55 LPGA Tour  
22.55 PGA Highlights 

07.25 Fjölnir - Valur 
09.05 ÍBV - FH 
10.45 KA - KR 
12.25 Formúla 1 - Keppni 
14.45 Fylkir - Selfoss 
16.25 ÍBV - FH 
18.05 Fjölnir - Valur 
19.45 Breiðablik - Grindavík 
22.00 Pepsímörkin  
23.25 Síðustu 20 
23.45 Breiðablik - Grindavík

 

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

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

Þriðja þáttaröð þessara frábæru þátta þar sem feðgarnir 
Magnús Hlynur og Fannar Freyr ferðast um landið sunnanvert 
og taka hús á skemmtilegu fólki. Í þessum þætti heimsækja 
feðgarnir Hanasetur Íslands í Fljótshlíðinni og svo hitta þeir 
leikskólabörn í bland við eldri borgara í Reykjanesbæ.

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.

PROPERTY 
BROTHERS AT HOME

Lokaþáttur með bræðrunum 
Jonathan og Drew Scott þar 
sem fasteignir eru teknar í 
gegn að innan sem utan.

FEÐGAR Á FERÐ

THE SANDHAMN MURDERS
Sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem byggð er á 
vinsælum bókum ritöfundarins Vivecu Sten. Þættirnir fjalla um 
rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og 
lögfræðinginn Noru Lindes sem í sameiningu leysa flókin 
sakamál sem upp koma á Sandhamn eyju.

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

Loka-
þáttur

Loka-

þáttur

Ný
þáttaröð

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 Skógardýrið Húgó 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur 
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 Skógardýrið Húgó 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
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 Skógardýrið Húgó 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
19.00 Baddi í borginni

Mörgæsirnar 
kl. 09.24, 
13.24 og 
17.24
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Þú færð Endalaust Internet á aðeins 1.000 kr. með Skemmti- 

pakkanum. Vafraðu áhyggjulaus á netinu. Enginn aukakostnaður við 

gagnamagnspakka eða umfram niðurhal bætist við.

Skemmtipakkinn inniheldur fimm fjölbreyttar stöðvar með margverð- 

launuðum þáttum og kvikmyndum auk íslensks sjónvarpsefnis fyrir 

alla fjölskylduna.

SKEMMTILEGRA 
SJÓNVARP OG 
ENDALAUST NET

SKEMMTILEGRA SKEMMTILEGRA 

Bættu ENDALAUSU INTERNETI við 
SKEMMTIPAKKANN fyrir aðeins

1.000 KR. 

AÐEINS

333 KR.
Á DAG.

Bættu ENDALAUSU INTERNETI við 

365 APPIÐ
FYLGIR MEÐ Á

0 KR.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.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

Leikkonan Auður Finn-
bogadóttir útskrifast 
ný ve r i ð  ú r  e i n u m 
virtasta leiklistarskóla 
í Bandaríkjanna,The 
American Academy of 

Dramatic Arts. Auður fór í gegnum 
námið með glans og hlaut meira að 
segja heiðursverðlaun útskriftar-
nema sem besta leikkonan en 
virtir leikarar á borð við Danny 
Devito, Robert Redford, Spencer 
Tracy, Grace Kelly, Lauren Bacall og 
Kirk Douglas hlutu sams konar 
verðlaun á sínum tíma þegar þau 
útskrifuðust.

Auður er himinlifandi með viður-
kenninguna sem hún fékk þegar 
henni voru veitt heiðursverðlaunin 
í útskriftinni. „Þetta hefur mjög 
mikla þýðingu fyrir mig. Það eru 
svo ótrúlega margir flottir leikarar í 
árganginum,“ segir Auður sem fékk 
verðlaunin afhent í Dolby Theatre 
í Hollywood, þar sem Óskarsverð-
launahátíðin er haldin. „Ég var 
búin að vera ótrúlega spennt að 
fara þangað inn. Að hugsa sér allt 
fólkið sem hefur verið þarna og allt 
sem hefur átt sér stað. Það var frá-
bær orka í húsinu og allir voru svo 
spenntir og glaðir.“

Fékk oft „nei“ áður en hún fékk „já“
Auður er í himinlifandi en leiðin að 
leiklistarferlinum hefur ekki alltaf 
verið dans á rósum. „Eftir að hafa 
fengið endurtekin „nei“ frá öllum 
skólunum sem ég sótti um í fékk ég 
loksins þrjú „já“ í röð, svo ég endaði 
með að geta valið mér skóla. Það 
voru margar ástæður fyrir því ég 
valdi AADA. Fyrir utan það að allt 
sem kemur frá skólanum er rosa-
lega flott og fagmannlegt og margir 
frægir leikarar hafa útskrifast úr 
skólanum, var aðalástæðan samt sú 
að starfsmenn skólans létu mér líða 
rosalega vel. Svo fannst mér ekki 
verra að meðalhitinn yfir árið í Los 
Angeles er 18°C,“ segir Auður sem 
flutti út í ágúst árið 2015.

Auður segir að lífið sem hún 
lifir úti sé frekar ólíkt því sem var 
á Íslandi og góða veðrið spilar þar 
stóran part. „Það besta er að það er 
sól og blíða á hverjum morgni sem 
gerir góða hluti fyrir geðheilsuna. 
Mér finnst ég stundum vera í enda-
lausu sumarfríi. En svo ef mig langar 
í snjó þá get ég keyrt í tvær klukku-
stundir upp í fjöllin. Svo er ekki 
verra að hér er allt töluvert ódýrara 
og fullt af vegan veitingastöðum. Ég 
virði það að menningin er öðruvísi 
hérna en ég sakna framsækninnar í 
réttlætismálum heima á Íslandi. Hér 
hef ég lent í óteljandi rökræðum um 
jafnrétti, meira að segja við kennara 
mína. Ég sakna svo auðvitað fjöl-
skyldu og vina heima en ég á líka 
stóra leiklistarfjölskyldu hérna. 
Tæknin er líka orðin svo frábær að 
ég get alltaf hringt í mömmu ef mig 
vantar ráð,“ segir Auður sem kveðst 

í dag kunna vel að meta að hafa alist 
að mestu upp á Íslandi.

Spurð út í hvað taki við eftir 
útskrift segist Auður vera á fullu 
við að útbúa ferilskrá, gera kynn-

ingarmyndbönd, búa til heima-
síðu og skrá sig á leikaravefsíður. 
„Og svo taka við prufur, prufur og 
prufur. Annars er ég líka að bíða 
eftir nokkrum stuttmyndum sem ég 
lék í, sem svo vonandi komast inn 
á góðar kvikmyndahátíðir,“ segir 
Auður glöð í bragði.

„Ég vil helst vera þar sem flest 
tækifæri bjóðast. Eins og er þá er 
það hér í LA, en ef gott tækifæri 
býðst frá Íslandi myndi ég ekki 
hika við að taka því. Svo lengi sem 
ég er vinnandi leikkona þá finnst 
mér ekki erfitt að rífa upp ræturnar 
ef það þarf,“ útskýrir Auður sem er 
greinilega opin fyrir öllu.
gudnyhronn@365.is

Fetar í fótspor  
Grace Kelly og  
    Danny Devito
Auður Finnbogadóttir hlaut heiðursverðlaun þegar hún útskrifaðist 
úr leiklistaskóla í LA. Verðlaunin eru þau sömu sem Grace Kelly, 
Danny Devito og fleiri hafa hlotið. Auður er afar ánægð með árang-
urinn enda þurfti hún að hafa mikið fyrir að komast í leiklistarnám.

Auður með viðurkenninguna á útskriftarhátíðini seint í maí. 

ÉG SAKNA SVO 
AUÐVITAÐ FJÖL-

SKYLDU OG VINA HEIMA EN ÉG Á 
LÍKA STÓRA LEIKLISTARFJÖL-
SKYLDU HÉRNA.

NOKKRIR FARSÆLIR 
LEIKARAR SEM HAFA 
STUNDAÐ NÁM VIÐ THE 
ACADEMY OF DRAMATIC 
ARTS:
� Jessica Chastein
� Paul Rudd
� Anne Hathaway
� Micheal Pitt
� Kim Cattrall
� Lauren Bacall
� Adrien Brody
� Hank Azaria

 

Aðeins 71.940 kr.

CLASSIC
3ja sæta sófi

Þriggja sæta sófi. Litir: Turkis, dökk- og 

ljósgrár, brúnn, rauður eða svartur. 

Stærð: 200 x 90 x 100 cm 

Fullt verð: 119.900

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Aðeins 59.940 kr.

SILKEBORG
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Dökkbrúnt 

eða svart leður.

Fullt verð: 99.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

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

Sumar
útsalan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Nature’s SUPREME 
160 x 200 cm

Fullt verð: 134.900 kr.

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar pr. m2

• Vandaðar kantstyrkingar

Fullt verð: 149.900 kr.

Aðeins 104.930 kr.

Nature’s SUPREME 
180 x 200 cm

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Cassic botni

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

Aðeins 94.430 kr.

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af  160 x 200 og  
180 x 200 cm
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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.

WAREHOUSEWAREHOUSEWAREHOUSEWAREHOUSE
CLEARANCE!CLEARANCE!WAREHOUSE
CLEARANCE!WAREHOUSEWAREHOUSE
CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!CLEARANCE!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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STÖK DÝNA AÐEINS:

DÝNA  m/botni og fótum

43.600 kr.

89.544 kr.

Vorum að fá 
 „VÖRUHÚSA-HREINSUNAR“-dýnur  „VÖRUHÚSA-HREINSUNAR“-dýnur 

frá King Koil í Queen stærð (153x203 cm)frá King Koil í Queen stærð (153x203 cm)frá King Koil í Queen stærð (153x203 cm)
KOMDU, MÁTAÐU OG KAUPTU DÝNU KOMDU, MÁTAÐU OG KAUPTU DÝNU KOMDU, MÁTAÐU OG KAUPTU DÝNU 

SEM HENTAR ÞÉR Á FRÁBÆRU VERÐI.SEM HENTAR ÞÉR Á FRÁBÆRU VERÐI.SEM HENTAR ÞÉR Á FRÁBÆRU VERÐI.SEM HENTAR ÞÉR Á FRÁBÆRU VERÐI.
FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ!
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ER KOMINN TÍMI Á NÝTT RÚM?

ERGOMOTION E40+
Tvískipt hjónarúm 180x200sm 

með einfaldri og góðri fjarstýringu 
og Royal Corinna dýnum.

(Royal Corinna er hágæða millistíft fimm svæðaskipt 
heilsudýna með pokagormakerfi og áföstum topp)

TILBOÐSVERÐ AÐEINS
24.746 kr. Á MÁNUÐI*

á meðan birgðir endast. 
Vaxtalaust og fyrsta greiðsla í október 2017.

STAÐGREITT 282.217 kr.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

365.is

.

Mikil umræða hefur, eðli-
lega, skapast í samfélaginu 
vegna nýtilkomins vopna-

burðar lögreglunnar á Íslandi.
Í mínu starfi þarf ég iðulega að 

eiga í samskiptum við laganna 
verði. Þessir starfsmenn okkar eru 
að langmestum meirihluta virki-
lega að leggja sig fram. Hugsjónir 
gera það að verkum að þau endast 
í þessu starfi allan þennan tíma því 
vinnuaðstæður eru fyrir neðan allar 
hellur. Langtímaveikindi eru vel 
þekkt í þessari stétt. Álagið er svo 
ofboðslegt að mann langar helst til 
að setjast niður með þeim, faðma 
og segja afsakið. Afsakið hvað við 
borgum ykkar ömurlega lág laun. 
Afsakið hvað við látum ykkur 
vinna mikið. Afsakið að við fjölgum 
ekki löggum til að minnka álagið. 
Afsakið hvað stjórnvöld meta starf 
ykkar lítils.

Þegar á reynir þurfum við á okkar 
færustu löggum að halda. Þar dugir 
ekki bara að vopna mannskapinn 
heldur þurfum við að vera viss 
um að hinn vopnum búni laganna 
vörður hafi fengið fullnægjandi 
nætursvefn dagana á undan. Það er 
því miður ekki raunin því sam-
kvæmt mínum upplýsingum er það 
vel þekkt að lögga vinni 100 yfir-
vinnutíma í hverjum mánuði. Það 
þýðir að löggan sem þú hittir hefur 
unnið 25 klukkustundir aukalega 
í vikunni. Það gera til dæmis fimm 
klukkustundir aukalega á dag alla 
virka daga vikunnar.

Ég kalla á þjóðarátak um innviði 
kerfisins. Ég vil borga lögregluþjón-
um mannsæmandi laun og gera 
vinnuaðstæður þeirra viðunandi 
áður en við tökum ákvörðun um 
að vopnbúa alla. Þegar álagið er 
ómennskt gerast líka slysin. Búum 
þannig um okkar laganna verði að 
þeim líði vel í vinnunni.

Vopn eða  
ekki vopn

Helgu Völu
Helgadóttur

Bakþankar
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