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Rothögg í Glasgow

Eftir tvo sigra í röð var Gunnari Nelson skellt niður á jörðina í Glasgow í gærkvöldi. Santiago Ponzinibbio rotaði þá Gunnar eftir aðeins eina mínútu og 22 sekúndur. NORDICPHOTOS/GETTY

Losar 60 milljarða úr símafyrirtæki
Fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar hyggst selja 24,2 prósenta hlut í pólska fjarskiptafélaginu Play. Söluandvirðið nemur
um 60,8 milljörðum króna. Hlutafjárútboðið verður eitt það stærsta í sögu Póllands. Félagið er metið á rúmlega 260 milljarða króna.
Í lok síðustu viku var greint frá
því að gengið í útboðinu yrði 36
pólsk slot á hvern hlut og verður
söluandvirðið því 4,4 milljarðar
slot eða sem jafngildir 124 milljörðum króna. Þar af mun
Novator losa sig við 24,2
prósent hlut í Play en
hluturinn er metinn á
60,8 milljarða króna
samkvæmt útboðsgenginu.
Enn fremur skuld-

Högni Egilsson
með eigin plötu

Vilja stórfjölga
strengjum í jörðu

TÓNLIST „Platan er tilbúin og ég er

ORKUMÁL Stjórnvöld vilja hækka

afskaplega spenntur,“ segir Högni
Egilsson um fyrstu sólóplötuna sem
hann sendir frá sér í haust.
„Platan hefur ákveðið landslag.
Hljóðfærasamsetning, tónmál og
söguþráður skapa dramatík sem
hjálpar hlustandanum
að fara í gegnum
marga heima og
komast í tæri við
myndir sem skapa
átök, tilfinningu
og andrúmsloft, kyrrt eða
st o r m a s a m t , “
segir Högni,
sem jafnan er
kenndur við
Hjaltalín.
– gh / sjá síðu 22

hlutfall jarðstrengja í flutningskerfi
raforku úr 43 prósentum í áttatíu
prósent á næstu tveimur áratugum.
Leggja þau auk þess til að loftlínur
verði síður sýnilegar og fjarri friðlýstum svæðum.
Magni Þór Pálsson, verkefna stjóri rannsókna
hjá Landsneti,
segir að með
á f ra m h a l d a n d i
sama takti sé
ekki óraunhæft
að hlutfall jarðstrengja verði komið
í fimmtíu prósent
árið 2020, líkt og
áformað er.
– kij / sjá síðu 6

bindur Novator sig til þess að
selja ekki fleiri hluti í félaginu í 180 daga eftir útboðið.
Novator fer með rétt tæplega helmings eignarhlut
í Play á móti Tollerton.
Ragnhildur Sverrisd ó tt i r , t a l s m a ð u r
Novator, vildi ekki
Björgólfur Thor Björgólfsson fjárfestir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

tjá sig um málið þegar eftir því var
leitað og vísaði til opinberra tilkynninga sem Play hefur sent frá
sér vegna útboðsins.
Miðað við útboðsgengið er Play,
sem er næst stærsta fjarskiptafélag Póllands, metið á 9,1 milljarð
slot sem jafngildir 261 milljarði
íslenskra króna. Eftir útboðið mun
Novator eiga 25,5 prósenta hlut
í félaginu að virði 66,6 milljarða
króna.
Söluandvirðið í útboðinu verður

Fréttablaðið í dag

Pinex®

SKOÐUN Guðmundur Andri
Thorsson skrifar um að fylla rými
sitt af þarflausum hlutum. 11

Smelt

SPORT Sandra

TÍMAMÓT Lárus Grétarsson lauk þriggja áratuga ferli
sem fótboltaþjálfari fyrr en
hann hafði áformað. 16
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK

● FASTEIGNIR

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

meðal annars nýtt til þess að greiða
niður skuldir Play, en dágóð fjárhæð mun jafnframt renna í vasa
eigendanna, Novator og Tollerton.
Ekki liggur fyrir hver hún verður.
Play, sem var stofnað fyrir um tíu
árum, hefur stóraukið markaðshlutdeild sína á pólskum fjarskiptamarkaði á undanförnum árum.
Hlutdeildin var fimm prósent árið
2008 en er nú um 27 prósent. Viðskiptavinir þess eru yfir fjórtán
milljónir. – kij

VERTU LAUS VIÐ

LIÐVERKI

Munndreifitöflur

María Jessen
sleit aftara
krossband
í mars en
lagði ótrúlega
mikið á sig til að
komast í stand fyrir
Evrópumótið og það
tókst. 14

250 mg
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VIÐSKIPTI Novator, fjárfestingafélag Björgólfs Thors Björgólfssonar, hyggst losa sig við 60,8
milljarða króna hlut í pólska fjarskiptafélaginu Play í hlutafjárútboði í kauphöllinni í Varsjá í næstu
viku. Útboðið verður það stærsta í
sögu Póllands ef frá eru taldar sölur
pólskra ríkisfyrirtækja.
Eigendur Play, gríska fjárfestingafélagið Tollerton og Novator,
hyggjast selja 48,6 prósent hlutafjár í félaginu í umræddu útboði.

www.artasan.is
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Beðið eftir rútunni

Veður

Suðvestanátt í dag, víða 5-10 m/s.
Skýjað að mestu og dálítil væta um
tíma suðvestan- og vestanlands.
Bjart með köflum á austanverðu
landinu. SJÁ SÍÐU 18

Skeljungur sleit
viðræðum um
kaup á Basko
VIÐSKIPTI „Samningurinn á milli
aðila var háður ýmsum skilyrðum
og forsendum sem ekki gengu öll
eftir,“ segir Valgeir M. Baldursson,
forstjóri olíufélagsins Skeljungs, um
þá ákvörðun að slíta viðræðum um
kaup á öllu hlutafé í Basko.
Valgeir áreiðanleikakönnun hafa
verið komna nokkuð langt en að öðru
leyti geti hann ekki tjáð sig.
Viðræður á milli félaganna hófust
í maí. Áætlað kaupverð var allt að 2,2
milljarðar króna. Á meðal fyrirvara
var að áætlaður rekstrarhagnaður og
horfur í rekstri Basko byggði á viðuiandi forsendum að mati Skeljungs.
Basko á rekstrarfélag Tíu ellefu,
Ísland verslun og Imtex. Undir félögin
heyra meðal annars 10-11 verslanirnar, verslanir Iceland, kaffihús Dunkin
Donuts og hamborgarastaðurinn Bad
Boys Burgers & Grill. – kij

Bann við akstri hópferðabíla á ákveðnum svæðum í miðbænum tók gildi um helgina. Þurftu slíkar bifreiðar því að sækja ferðamenn á ákveðnar
stoppustöðvar. Ferðamaður við þessa stoppustöð sagði lítið mál að rölta til móts við rútuna. Það væri raunar sjálfsagt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Flateyjargátan í uppnámi
Framleiðslu Flateyjargátunnar hefur verið frestað. Ekki fékkst samningur við
Kvikmyndamiðstöð. Forstjóri Saga Film segir forgangsröðun skrítna. Forstöðumaður miðstöðvarinnar segir ekki hægt að veita fleiri styrki en fjármagn leyfir.

Stund milli stríða hjá EM-fjölskyldu.. FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRN G. SIGURÐSSON

Næturfrí til að gefa brjóst
ÍÞRÓTTIR Jóhannes Karl Sigursteinsson, hinn sex ára Steinar Karl og
hinn sjö mánaða gamli Ýmir voru
glaðir í bragði þegar Harpa Þorsteinsdóttir kom í hollenska kotið
þeirra í gærkvöldi eftir langan dag
með landsliðinu.

Harpa gistir hjá strákunum
sínum til að geta gefið Ými brjóst.
Það mun reyna á pabbann í nótt,
Hörpulausan, þegar stelpurnar
gista allar 23 í Tilburg fyrir fyrsta
leik liðsins gegn Frakkum á morgun. – ktd

Íslenskur ís með ítalskri hefð
Komdu og fáðu rjómaís og laktósafrían vegan ís
Bæjarhrauni 2 | Hafnarfirði | Sími: 4370000 | hafis@hafis.is

MENNING Framleiðslu þáttaraðarinnar Flateyjargátan, er byggist á
samnefndri bók Viktors Arnars
Ingólfssonar, hefur verið slegið á
frest þar sem ekki fékkst úthlutun
úr Kvikmyndasjóði.
Hilmar Sigurðsson, forstjóri Saga
Film, segir að upphaflega hafi verið
sótt um úthlutun á síðasta ári, því
hafi verið hafnað sökum peningaleysis. „Þá erum við hvött til að
sækja um aftur sem við gerðum í
nóvember. Svarið við því kemur
síðan 17. mars. Þá er styrkveitingu
hafnað en okkur boðið vilyrði
fyrir því að fá styrk á næsta ári,“
segir Hilmar en verkefnið er samframleiðsla Saga Film og Reykjavík
Films.
Vegna skuldbindinga við erlenda
aðila, meðal annars norrænar ríkisstöðvar, sem og væntanlegt starfsfólk, um að tekið yrði upp í haust
sendu framleiðendur Kvikmyndamiðstöð beiðni um að fá að taka
upp í ár en að fá styrkinn ekki fyrr
en á næsta ári.
„Síðan fáum við svar frá Kvikmyndamiðstöð um að samkvæmt
vinnureglum sjóðsins geti miðstöðin ekki gert við okkur samning. Samningur þarf að liggja fyrir
áður en farið er í tökur svo við
getum síðan fengið fjármagnið.
Kvikmyndamiðstöðin byggir það
á því að sjóðurinn geti ekki gert
við okkur samning sem falli til á
núverandi fjárhagsári vegna bókhaldsreglna um að þeir þurfi að
bókfæra hann á þessu ári,“ segir
Hilmar.
Framleiðendur töldu téðar reglur ekki eiga að vera til fyrirstöðu
og leituðu til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Fól ráðherra loks Kvikmyndamiðstöð að
gera samning við framleiðendur.
„Vandamálið er það að þetta

Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

Hilmar Sigurðsson, forstjóri Saga
Film. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Verklagsreglur Kvikmyndasjóðs komu í veg fyrir
að hægt var að gera samning.
Forstöðumaður segir þær
koma frá ráðuneytinu.

fengið mjög góðar umsagnir frá
ráðgjöfum Kvikmyndamiðstöðvar
og þeir mælt með styrkveitingu,“
segir Hilmar og bætir því við að nú
séu framleiðendur í viðræðum við
erlenda samstarfsaðila um framhaldið.
Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar,
segir að ráðuneytið og Fjársýslan
setji reglurnar. „Ég held að Hilmar
viti ósköp vel að þær voru settar
fyrir nokkrum árum síðan og
okkur var gert að fara eftir þeim.
Varðandi forgangsröðun segir
Laufey aldrei hægt að veita fleiri
styrki en fjármagn er til fyrir. „Því
miður eru alltaf þó nokkur verkefni
sem fá jákvæðar umsagnir og eru
vel fjármögnuð en komast ekki að.
Fjármagnið er alltaf takmarkandi
þáttur.“ thorgnyr@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

kemur of seint. Við vorum búin að
fresta verkefninu,“ segir Hilmar.
Fólk hafi ráðið sig annað.
Hilmar segir forgangsröðun
Kvikmyndamiðstöðvar skrítna.
„Þegar maður lítur yfir rökin þá
finnst mér þetta mjög undarleg
ákvörðun. Sérstaklega þar sem
við uppfyllum öll skilyrði Kvikmyndamiðstöðvar. Við erum með
fullskrifuð handrit, mjög góða aðra
fjármögnun þar sem búið er að
selja þetta víða og svo hefur þetta

LAND CRUISER
ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 85103 06/17

LÁTTU HEILLAST

Verð frá 8.110.000 kr.

Land Cruiser 150 er margrómuð blanda glæsileika og krafts. Ekkert fær hann stöðvað enda gæddur óviðjafnanlegum
aksturseiginleikum og ríkulegum staðalbúnaði. Þegar þér eru allir vegir færir eru möguleikarnir óteljandi. Ekki láta það
frelsi fara til spillis.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

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.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Þingnefnd ræðir reglur um uppreist æru á sérstökum sumarfundi
STJÓRNMÁL Boðað hefur verið
til sérstaks fundar í fyrramálið í
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis til að ræða reglur um
uppreist æru.
Fundurinn er haldin að ósk
Svandísar Svavarsdóttur úr Vinstri
grænum og er tilefnið umræða
í kjölfar þess að Róberti Árna
Hreiðarssyni, sem nú heitir Robert
Downey, var veitt uppreist æru.
Róbert var á sínum tíma dæmdur

Heiðarbrún 6 er ónýtt.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓI K

Kona slapp úr
brennandi húsi
LÖGREGLUMÁL Kona slapp af eigin
rammleik út úr brennandi húsi á
Stokkseyri undir morgun í gær ásamt
tveimur hundum. Um er að ræða
Andreu Kristínu Unnarsdóttur sem
ítrekað hefur verið í fréttum vegna
afbrota. Andrea sem flutt var á sjúkrahús baðst undan því að tjá sig þegar
Visir.is leitaði eftir upplýsingum frá
henni um málið.
Húsið sem um ræðir og er að stofni
til frá 1910 var vettvangur hrottalegrar líkamsárásar þar sem manni
var haldið nauðugum fyrir fjórum
árum. Stefán Logi Sívarsson og Stefán
Blackburn voru dæmdir í sex ára
fangelsi vegna málsins. Húsið hefur
verið í eigu ríflega fertugs karlmanns
frá árinu 2011 en Íbúðalánasjóður
eignaðist það nú í maí. – gar

Skattstjóri vill
500 milljónir
SKATTAMÁL Ríkisskattstjóri krefur sextán manns sem eru í Panama-skjölunum um samtals tæplega hálfan milljarð króna vegna vangoldinna skatta.
Þetta kom fram í fréttum Ríkissjónvarpsins í gær. Haft er eftir ríkisskattstjóra að líklegt sé að allt innheimtist
og að talan gæti enn hækkað. Tuttugu
mál til viðbótar eru til vinnslu.
Ríkisstjórnin keypti gögn eftir
Panama-lekann svokallaða um eignir
Íslendinga í skattaskjólum. Þar voru
nöfn 349 einstaklinga og 61 aflandsfélags með íslenska kennitölu. Skattrannsóknarstjóri ákvað að rannsaka
34 nöfn sérstaklega og þau fóru því
ekki á borð ríkisskattstjóra. – sks

til fangelsisvistar vegna grófra
kynferðisbrota gegn unglingsstúlkum.
„Ég er ekki alveg viss um að
þetta heyri undir okkar nefnd en
það sem vafðist helst fyrir mér er
árstíminn. Ég lít ekki á þennan
fund sem nauðsynlegan út af
neyðarástandi og ekkert sem gat
ekki beðið fram yfir miðjan ágúst
en einhverjum fannst mikilvægt
að gera þetta strax og þá var ég

Einhverjum fannst
mikilvægt að gera
þetta strax og þá var ég
ekkert að standa í vegi fyrir
því.
Brynjar Níelsson,
formaður stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar
Alþingis

ekkert að standa í vegi fyrir því,“
segir Brynjar Níelsson, formaður
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.
Sjálfur segist Brynjar ekki hafa
kynnt sér reglurnar um uppreist
æru. „Menn hafa fengið þetta einhverjum tíma eftir að þeir hafa
verið dæmdir. Það er ekkert sjálfgefið að þetta þurfi að vera svona
og ég vil gjarna vita hvernig þetta
er annars staðar.“

Að sögn Brynjars munu fulltrúar dómsmálaráðuneytisins og
Lögmannsfélags Íslands mæta á
fundinn til að upplýsa um hvernig
staðið hafi verið að slíkum málum
hérlendis og í nágrannalöndum
okkar sömuleiðis. „Dómsmálaráðherra [Sigríður Á. Andersen] hefur
boðað breytingu og við fáum
kannski að vita hvaða hugmyndir
hún hefur um það,“ nefndarformaðurinn. – gar

Hefðu átt að láta SÁÁ vita áður
en áfengismeðferð var boðin út
Formaður VG gagnrýnir að auglýst hafi verið eftir þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga án þess að
láta SÁÁ vita fyrirfram. Heilbrigðisþjónusta eigi að byggja á faglegu mati en ekki eingöngu útboðsreglum.
HEILBRIGÐISMÁL „Það sem maður
er mjög hugsi yfir er annars vegar
framkvæmdin á þessu,“ segir Katrín Jakobsdóttir formaður VG um
útboð Sjúkratrygginga á heilbrigðisþjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga á EES svæðinu.
Fréttablaðið greindi frá því í
síðustu viku að búið væri að bjóða
þjónustuna út í stað þess að endurnýja þjónustusamninga við SÁÁ.
Ákvörðunin var tekin á grundvelli
laga um opinber innkaup sem samþykkt voru í vetur.
Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ,
hefur sagt að samtökin hafi ekki
verið látin vita af því að bjóða ætti
þjónustuna út. Sjúkratryggingar hafi
síðan látið þá vita óformlega, að
þeir ættu að gefa auglýsingu gaum
sem birt hafði verið á erlendum vef
á netinu. Katrín Jakobsdóttir gagn-

Katrín
Jakobsdóttir
formaður VG

rýnir að ráðist hafi verið í útboðið
án nægjanlegs aðdraganda. Hún
segir líka að ef gera eigi breytingar
á jafn viðkvæmri þjónustu og heilbrigðisþjónusta við áfengissjúklinga
er, þá þurfi það að byggja á faglegu
mati en ekki eingöngu útboðsreglum.
„Þegar við erum að ræða um heilbrigðisþjónustu þá þurfum við að
eiga umræðu um það hvaða faglega mat eigi að fara fram áður en
ákvarðanir eru teknar,“ segir hún.
Katrín segir VG ekki leggjast gegn
því að einkaaðilar eða frjáls félagasamtök reki heilbrigðisþjónustu,

SÁÁ hefur veitt heilbrigðisþjónustu fyrir áfengissjúklinga í um 40 ár. Nú hefur ríkið boðið verkefnið út í samræmi við
ný lög um opinber innkaup. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

sé hún ekki rekin í hagnaðarskyni.
Nefnir hún þar starfsemi SÁÁ og
starfsemi Reykjalundar. Tryggja
þurfi að það sé festa í starfsemi viðkomandi aðila og ekki megi vera
óvissa hjá þeim sem veita þjónustuna um fjárveitingu.

Sú leið sem farin er við útboð
á heilbrigðisþjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga, samkvæmt nýjum lögum um opinber
innkaup, er kölluð „létta leiðin“
af því að viðmiðunarmörk um
útboðsskyldu eru talsvert hærri

en vegna annarrar þjónustu og
rýmri reglur gilda um aðferðir
við útboð og val á tilboðum. Samkvæmt reglugerð þarf að bjóða út
alla samninga sem eru umfram
116 milljónir króna.
jonhakon@frettabladid.is

Hlutur ORK metinn á rúma sjö milljarða

Ódýr blekhylki
og tónerar!

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

VIÐSKIPTI Virði 12,7 prósenta hlutarins sem fagfjárfestasjóðurinn ORK
mun eignast í HS Orku er rúmir sjö
milljarðar króna samkvæmt verðmati
á félaginu sem gert var í lok síðasta árs.
Virði eignarhlutar íslenskra lífeyrissjóða í félaginu gæti þannig samtals
orðið um 25,3 milljarðar króna.
Kanadíska orkufélagið Alterra
greindi frá því í síðustu viku að dótturfélag sitt, Magma Energy, ætti í viðræðum við íslenska fagfjárfestasjóðinn
ORK, sem er að mestu leyti í eigu lífeyrissjóða, um uppgjör á skuldabréfi sem
Magma gaf út við kaup á hlut sínum
í HS Orku. Af tilkynningu Alterra má
ráða að Magma hyggst ekki endurfjármagna lánið, heldur er gert ráð fyrir
að ORK gangi að veði þess og yfirtaki
þannig 12,7 prósenta hlut í HS Orku
af Magma. Hlutur Magma mun því
minnka úr 66,6 prósentum í 53,9 prósent, en fyrir eiga fjórtán lífeyrissjóðir
33,4 prósenta hlut í HS Orku í gegnum

Magma Energy verður áfram stærsti
hluthafi HS Orku, með 53,9% hlut.

46,1%
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

er hlutur íslenskra lífeyrissjóða í HS Orku.

félagið Jarðvarmi. Íslenskir lífeyrissjóðir munu því samtals eiga 46,1 prósent hlut í orkufélaginu að virði rúmlega 25 milljarða króna. Eignarhlutur
Jarðvarma var metinn á 18,3 milljarða
króna í bókum félagsins í lok árs 2016,
en samkvæmt því er markaðsvirði
HS Orku 54,8 milljarðar króna. Hefur
það hækkað um 31 prósent á undanförnum fimm árum.
Skuldabréfið, sem var á lokagjalddaga í gær, 16. júlí, var metið á tæpa
7,4 milljarða króna í lok júnímánaðar.
ORK keypti bréfið af Reykjanesbæ
í ágúst 2012 en þá nam kaupverðið
tæpum 6,3 milljörðum króna.
Eins og Markaðurinn hefur greint
frá var þrjátíu prósenta hlutur HS
Orku í Bláa lóninu settur í söluferli um
miðjan maí. Bárust tilboð í hlutinn frá
nokkrum erlendum fjárfestingarsjóðum, en þau gefa til kynna að HS Orka
geti fengið í kringum tíu milljarða
króna fyrir söluna. – kij

Tækni morgundagsins er komin.
Aflmeiri bílar með
Rafvæðing Mercedes-Benz er hafin undir nafninu EQ. Komdu og skoðaðu glæsilegt
úrval Plug-in Hybrid bíla, sem sameina alla bestu eiginleika rafbílsins og bensínvélarinnar.
#switchtoEQ

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook
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Afar formleg skoðanakönnun

Velta í mannvirkjagerð óx um 22
prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Iðnaður eykur
veltu verulega
VIÐSKIPTI Velta í iðnaði nam 424
milljörðum króna á fyrstu fjórum
mánuðum þessa árs samkvæmt
Hagstofu Íslands. Það er 35 prósent af allri virðisaukaskattskyldri
veltu fyrirtækja í landinu.
Fram kemur á vef Samtaka
iðnaðarins að velta í iðnaði var 7,1
prósent meiri á fyrstu fjórum mánuðum ársins en á sama tíma í fyrra.
Er það aukning um ríflega 28 milljarða króna. Ljóst sé að iðnaðurinn
eigi stóran þátt í hröðum hagvexti í
íslenska hagkerfinu.
Mestur var vöxturinn á fyrsta ársþriðjungi í veltu tengdri innlendri
eftirspurn, það er tengt bæði fjárfestingu og neyslu. Vöxturinn var
minni í þeim hluta iðnaðar sem er
í hvað mestri samkeppni við erlend
fyrirtæki.
Í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð var vöxturinn umtalsverður á ofangreindu tímabili eða
22 prósent. Þetta eru tæpir 15 milljarðar króna. – sg

Nunna greiðir atkvæði í óformlegum kosningum stjórnarandstæðinga í Venesúela. Kosningarnar eru í raun skoðanakönnun. Er þeim ætlað að
mæla stuðning við áform Nicolas Maduro forseta um nýja stjórnarskrá. Yfirvöld neituðu að gefa grænt ljós á kosningarnar og ákváðu stuðningsmenn forsetans að sniðganga þær. Því verða andstæðingar Maduro örugglega í meirihluta þegar talið er upp úr kössunum. NORDICPHOTOS/AFP

Segir skýrslu Hafró aðeins
innlegg í umræðu um eldi
UMHVERFISMÁL Kristján P. Davíðsson, framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva, segist ekki líta
á nýja skýrslu Hafrannsóknastofnunar, þar sem lagst er gegn auknu laxeldi
í Ísafjarðardjúpi og Stöðvarfirði, sem
„endanlegan stóra dóm“. Skýrslan sé
aðeins innlegg í umræðuna.
Sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar leggja til að eldi verði ekki leyft í
Ísafjarðardjúpi vegna mögulegra neikvæðra áhrifa á laxastofna í Djúpinu.
Af sömu ástæðum er lagt til að eldi
verði ekki aukið í Berufirði. Þá mæla
sérfræðingarnir gegn eldi í Stöðvarfirði vegna nálægðar við Breiðdalsá.
Fiskeldisfyrirtæki hafa áform um
stóraukið fiskeldi á þessum svæðum.
„Það hlýtur að þurfa að rýna þetta
mat Hafró faglega og taka síðan pólitíska ákvörðun um það hvort ýtrasta
mati verði fylgt eða hvort það verði
gerðar einhverjar málamiðlanir,“

Stjórnvöld vilja auka hlut jarðstrengja í raforkukerfinu. Loftlínur verði síður
sýnilegar og fjarri friðlýstum svæðum. Kostnaður við jarðstrengi fer minnkandi.

Hafró leggst gegn fiskeldi í Ísafjarðardjúpi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

segir Kristján. Hann segir augljóst
að þrjátíu þúsund tonna eldisframleiðsla, eins og áformað er í Ísafjarðardjúpi, muni skapa mörg hundruð
störf. Vega þurfi þá samfélagslegu
hagsmuni á móti hagsmunum nokkurra hundraða laxa í tveimur ám
sem skapi engin störf. „Ég hef sagt
að það væri nú einkennilegt ef hver
einasti villilax á Íslandi nyti forgangs
umfram samfélögin, hvort sem það er
á Vestfjörðum eða Austfjörðum.“ – kij

gæði... ending… ánægja.

skoðaðu úrvalið á Weber.is

Raflínur úr lofti í jörð
ORKUMÁL Stjórnvöld leggja til að
hlutfall jarðstrengja í flutningskerfi
raforku hækki úr 43 prósentum í að
minnsta kosti 80 prósent á næstu
tveimur áratugum. Sérfræðingur
hjá Landsnet segir allar nýjar lagnir
fyrirtækisins, nema á hæsta spennustigi, hafa verið lagðar í jörðu.
Í lok júní voru birt drög að þingsályktunartillögu um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfi raforku. Þar er lagt til að hlutfall
jarðstrengja í kerfinu aukist jafnt og
þétt á næstu árum, á kostnað loftlína.
Um leið muni lengd loftlína minnka,
þannig að þær verði ekki eins sýnilegar í íslenskri náttúru, auk þess sem
þær verði að mestu fjarri friðlýstum
svæðum og muni ekki liggja inn í
þéttbýlisstaði.
Vilji stjórnvalda stendur til þess að
hlutfall jarðstrengja í flutningskerfinu
verði komið í fimmtíu prósent árið
2020 og áttatíu prósent árið 2035.
Hlutfallið er nú um það það bil 43
prósent. Í tillögunni kemur fram að
nota skuli jarðstrengi að meginstefnu
til við lágspennt dreifikerfi og landshlutakerfi og er jafnframt bent á að
möguleikar séu fyrir hendi til þess að
auka verulega hlutfall jarðstrengja við
háspennu í meginflutningskerfinu.
Meginflutningskerfið og aðrar raflínur á 132 kílóvolta spennustigi eða
hærra eru samtals tæplega 2.200 kílómetrar, en þar af eru aðeins fimm prósent, um 110 kílómetrar, í jarðstreng.
Landsnet hefur margsinnis bent á
að kostnaður við að leggja jarðstreng
sé margfalt meiri en við loftlínu.
Ljóst er þó að munurinn fer sífellt
minnkandi, líkt og áréttað er í tillögu
stjórnvalda, og nálgast sá tími óðfluga
að jarðstrengir fyrir háspennu verði
samkeppnishæfir við loftlínur í verði.
Magni Þór Pálsson, verkefnastjóri
rannsókna hjá Landsneti, segir markmið stjórnvalda ansi metnaðarfull.
„Með áframhaldandi sama takti
er ekki óraunhæft að hlutfall jarð-

Lengd loftlína minnkar og þær verða síður sýnilegar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Með áframhaldandi
sama takti er ekki
óraunhæft að hlutfall jarðstrengja verði komið í
fimmtíu prósent árið 2020.
Magni Þór Pálsson, verkefnastjóri rannsókna
hjá Landsnet

strengja verði komið í fimmtíu prósent árið 2020,“ segir hann. Hvort
hlutfallið verði orðið 85 prósent árið
2032 sé hins vegar erfiðara að segja til
um. Það sé vissulega metnaðarfullt,
en eigi eftir að koma í ljóst hvort það
sé raunhæft.
Magni segir dreififyrirtækin, svo
sem Rarik og Veitur, hafa staðið sig
vel við að leggja dreifikerfi til sveita í
jörðu á lágu spennustigi. Það sé orðið
hagstæðara, fjárhagslega séð, heldur

en að reisa loftlínur. Landsnet hafi
fylgt sömu stefnu, en til marks um
það hafi allar nýjar 66 og 132 kílóvolta lagnir fyrirtækisins verið lagðar
í jörðu.
Sem stendur er þó enginn jarðstrengur í flutningskerfinu á hæsta
spennustiginu, 220 kílóvoltum.
„Allar nýjar lagnir okkar á næst
hæsta spennustigi, 132 kílóvoltum,
hafa verið í jörðu. Við gáfum fyrr á
árinu út skýrslu um mögulegar jarðstrengslagnir í fyrirhuguðu 220 kílóvolta flutningskerfi á Norðurlandi og
þar eru greindir möguleikar á því að
leggja hluta af línunum í jörðu.
Við erum til dæmis að skoða alvarlega að leggja hluta af nýrri línu frá
Akureyri vestur á Hólasand eða
Kröflu í jörðu, um tólf kílómetra
kafla,“ nefnir Magni Þór. Eins séu sérfræðingar Landsnets að kanna hvort
mögulegt sé að leggja hluta af núverandi 132 kílóvolta byggðalínu í jörðu,
að því gefnu að ráðist verði í að byggja
upp nýtt 220 kílóvolta flutningskerfi í
lofti. kristinningi@frettabladid.is

KOMDU OG UPPLIFÐU MAZDA

MAZDA 6

Brimborg

Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

S. 515 7000

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7050

mazda.is
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Daufblind kona tekur lán fyrir sumarbúðaferð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Áslaug áfrýjar túlkadómi
DÓMSMÁL Áslaug Ýr Hjartardóttir
hyggst áfrýja dómi héraðsdóms
um að ríkinu beri ekki skylda til að
greiða fyrir túlkaþjónustu hennar
vegna sumarbúða í Svíþjóð, að
sögn lögmanns hennar. Hún ætlar
að taka lán fyrir ferðinni.
Áslaug, sem er daufblind, óskaði
eftir því við Samskiptamiðstöð
heyrnarlausra og heyrnarskertra
að greitt yrði fyrir túlkaþjónustu
fjögurra túlka vegna sumarbúða
sem hún hyggst sækja í Svíþjóð í
sumar. Þeirri ósk var hafnað og
höfðaði hún í kjölfarið mál gegn
samskiptamiðstöðinni og íslenska
ríkinu. Dómur Héraðsdóms Reykja-

víkur féll á föstudag, ríkinu í vil.
Í dómnum segir að Áslaug eigi
vegna fötlunar sinnar rétt á endurgjaldslausri táknmálstúlkaþjónustu
vegna daglegs lífs, en hins vegar
þurfi að gæta jafnræðis á milli notenda þjónustunnar með tilliti til
þeirra fjárveitinga sem séu til ráðstöfunar.
Kostnaður vegna ferðar Áslaugar
til Svíþjóðar myndi nema um átján
prósentum af því fé sem samskiptamiðstöðin hafi til umráða á næstu
þremur mánuðum. Fjármagnið
myndi því ekki endast út tímabilið
og jafnræði notenda þjónustunnar
yrði þannig ekki virt. – kij

Gerðu
frábær
kaup!
Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, er hann ávarpaði stuðningsmenn í höfuðborginni Ankara. NORDICPHOTOS/AFP

-25%
GASGRILL

Crown Cart 310 8,8kW

44.996kr.
50657516
Almennt verð: 59.995 kr.

-25%
GASGRILL

TravelQ PRO 2B 4,1kW

33.746kr.
506600016
Almennt verð: 44.995 kr.

ll
Skoðaðu ö
á
tilboðin
byko.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Tilboð gilda til 31. júlí eða á meðan birgðir endast.

Erodgan segir ESB hafa
leikið sér að Tyrklandi
Forseti Tyrklands segir Evrópusambandið ekki standa með Tyrkjum og lýsir yfir
þeim vilja að taka upp dauðarefsingar á ný. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að það myndi binda enda á aðildarumsókn Tyrkja.

TYRKLAND „Afstaða Evrópusambandsins er skýr. Nú eru 54 ár
liðin og Evrópusambandið er enn
að leika sér að okkur,“ sagði Recep
Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands
í gær. Sagði forsetinn Evrópusambandið hafa svikið öll loforð sem
það hafi gefið Tyrkjum. Allt frá
loforðum um ferðaleyfi Tyrkja til
loforða um aðstoð fyrir sýrlenska
flóttamenn í Tyrklandi.
Vísaði Erdogan til þess í ræðu
sinni í gær, sem var ein fjölmargra
sem hann hélt í tilefni af því að ár er
nú liðið frá valdaránstilraun, að 54
ár væru liðin frá því Tyrkir sóttu um
aðild að Efnahagsbandalagi Evrópu.
Árið 1987 sóttu Tyrkir svo formlega
um aðild að Evrópusambandinu
og hafa viðræður verið afar flóknar
allar götur síðan. Samþykktu til
að mynda þingmenn Evrópusambandsins að fresta viðræðum ótímabundið í nóvember síðastliðnum
vegna mannréttindabrota Tyrklandsstjórnar.
Eftir tíðar árásir Erdogan á Evrópusambandið undanfarið, einkum í ræðu gærdagsins, virðist sem
ríkisstjórn hans hafi gefist upp á að
fá nokkurn tímann aðild að sambandinu. „Við verðum að bjarga
okkur sjálf. Það er ekkert annað í
stöðunni,“ sagði forsetinn.

Ef Tyrkir myndu
endurvekja dauðarefsingar myndi tyrkneska
ríkisstjórnin endanlega
skella dyrunum á
Evrópusambandið.
Jean-Claude
Juncker

Samband Tyrkja við Evrópusambandið versnaði mjög í kjölfar fyrrnefndrar valdaránstilraunar. Vöktu
miklar hreinsanir Erdogan í stjórnkerfinu athygli en um 150.000
misstu störf sín í hreinsununum.
Þá voru tugir þúsunda handteknir,
grunaðir um tengsl við útlæga
klerkinn Fethullah Gulen, sem
yfirvöld kenna um valdaránstilraunina.
Til marks um þann vilja Erdogan
um að loka alfarið á möguleikann á
aðild að Evrópusambandinu sagðist hann í gær muni samþykkja að
taka á ný upp dauðarefsingu hiklaust ef þingið samþykkti. Slíkt
myndi á afgerandi hátt binda endahnútinn á aðildarferlið.

Jean-Claude Juncker, forseti
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í gær að sambandið
væri enn af heilum hug í viðræðum
við Tyrki. „Nú, einu ári eftir valdaránstilraunina, er hönd Evrópusambandsins útrétt,“ segir í grein
Juncker í þýska blaðinu Bild am
Sonntag.
„Ef Tyrkir myndu endurvekja
dauðarefsingar myndi tyrkneska
ríkisstjórnin endanlega skella dyrunum á Evrópusambandið,“ segir
enn fremur í grein Juncker. Hvatti
hann Tyrki til þess að styrkja lýðræði í ríkinu.
Á laugardag, á ársafmæli valdaránstilraunarinnar, hét Erdogan
því að hann myndi rífa hausana
af landráðamönnunum sem hann
sagði hafa staðið að valdaránstilrauninni, það er fylgismenn Gulen
sem og meðlimir hins útlæga
Verkamannaflokks Kúrda (PKK).
Þá sagði Erdogan að meðlimir
tengslanets Gulen yrðu neyddir til
þess að klæðast göllum sambærilegum þeim sem fangar í bandaríska Guantanamo-fangelsinu
þurfa að gera. Var það vegna þess
að maður, grunaður um að tengjast
Gulen, mætti til réttarhalda í stuttermabol sem á stóð „Hetja“.
thorgnyr@frettabladid.is

NÝR SUZUKI S-CROSS
FLOTTARI OG ÖFLUGRI
BEINSKIPTUR, SJÁLFSKIPTUR OG FJÓRHJÓLADRIFINN

VERÐ FRÁ KR.

4.060.000
Nýr fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið!
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

KOMDU
OG PRÓFAÐU
HANN!

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100

SKOÐUN
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Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

En þannig eru
góðar fyrirmyndir, þær
horfa fram á
við og láta sig
varða um
næstu kynslóðir.

að er komið að því. Íslensku fótboltastelpurnar eru komnar á sitt þriðja
stórmót þar sem þær hefja keppni annað
kvöld á móti sterku liði Frakka. Stelpurnar okkar eru heldur engir aukvisar, í
þeim býr reynsla, kjarkur og þor til þess
að takast á við hvaða lið sem er og ætla sér ætíð sigur.
Það er reyndar stórsigur fólgin í því að kvennalandslið í fótbolta, frá þessari smáþjóð norður í Atlantshafi, skuli vera komið á sitt þriðja stórmót en það
leynir sér ekki að þær vilja meira.
„Mestu skiptir að hafa rætur og ef þær eru nógu
sterkar getur þú teygt þig langt inn í framtíðina.“
Sagði listakonan og frumkvöðullinn Björk Guðmundsdóttir einhverju sinni og þannig eru stelpurnar okkar. Þær eru með sterkar rætur í verkum þeirra
frumkvöðla sem sköpuðu íslenska kvennaknattspyrnu og létu aldrei bilbug á sér finna þrátt fyrir
mótlæti og fordóma í samfélaginu. Hlustuðu aldrei
á úrtölumenn heldur höfðu ástríðu fyrir leiknum og
trú á sér og sínum félögum til stórra verka. Þannig
eru frumkvöðlar.
Þær vita hvaðan þær koma og hvert þær ætla sér
og á þeirri vegferð hafa þær breytt umhverfi sínu og
samfélagi til betri vegar. Það hefði ekki margur trúað
því hversu allt er breytt í kringum íslenska kvennaknattspyrnu frá því KSÍ lagði niður kvennalandsliðið
í lok níunda áratugarins nema stelpurnar sjálfar.
Í kjölfarið tók við óeigingjarnt og þrotlaust starf
kvenna sem höfðu þá trú og ástríðu sem til þurfti til
að snúa við blaðinu. Það er þeim að þakka að í dag er
íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu í baráttu á
meðal þeirra bestu, umfjöllun um íslenska kvennaknattspyrnu margföld á við það sem áður var, áhugi
almennings mikill og stelpurnar fyrirmyndir fjölda
ungmenna með stóra drauma.
Þetta breytta umhverfi er ekki tilkomið vegna ytri
aðstæðna heldur eru það fyrst og síðast íslenskar
knattspyrnukonur sem hafa barist fyrir hverju
framfaraskrefi. Á margfalt lakari kjörum en karlarnir
hafa þær æft eins og óðar konur, sinnt þjálfun, staðið
í fjáröflunum og barist fyrir hverri framför. En eitt
hefur þó verið sérstaklega áberandi, að minnsta kosti
fyrir okkur sem höfum átt unga fótboltastelpu, en
það er einstök elja meistaraflokksleikmanna við að
sinna ungu kynslóðinni. Þær mæta á æfingar og leiki,
hvetja og hrósa, sýna áhuga og virðingu og leggja á
sig allt sem þarf til þess að breyta framtíðinni fyrir
unga iðkendur. Kannski vegna þess að þær þekkja
öðrum betur hvað það er að berjast fyrir sínu í tómarúmi og skeytingaleysi samfélagsins. En þannig eru
góðar fyrirmyndir, þær horfa fram á við og láta sig
varða um næstu kynslóðir.
Stelpurnar sem á morgun ganga út á völlinn á EM
í Hollandi eru afsprengi slíkra frumkvöðla og þær
eru sjálfar slíkar fyrirmyndir sem eiga skilið að njóta
stuðnings og hvatningar. Þess vegna skulum við öll
fylgjast með hverju skrefi og styðja þær í mótvindi
jafnt sem meðbyr. Við skulum styðja stelpurnar
okkar. Áfram Ísland!

Fríða Rut Heimisdóttir
Hárgreiðslumeistari
Veldu með hjartanu 100% vegan
hárvörur frá Maria Nila.
Head & Hair Heal verndar lit hársins,
örvar hárvöxt og vinnur á móti hárlosi,
þurrum hársverði og flösu ásamt því
að vera bólgueyðandi. Sjampóið og
hárnæringin eru hönnuð
til daglegra nota fyrir alla.
Maskan má nota 1-2 í viku.
Allar vörurnar í línunni innihalda
vegan innihaldsefni, en hvorki súlföt,
paraben né aðra ofnæmisvalda.

Regalofagmenn

Regalo ehf Iceland
www.regalo.is

Frá degi til dags
Mannréttindi
Ef Íslendingar ætla yfir höfuð að
reka velferðarkerfi þar sem skattgreiðendur taka höndum saman
til að tryggja lífsskilyrði samborgara sína er nauðsynlegt að það sé
gert almennilega.
Það brást í tilfelli Áslaugar
Ýrar Hjartardóttur, daufblindrar
konu, sem tapaði í síðustu viku
máli sem hún höfðaði gegn ríkinu
vegna synjunar á beiðni um
túlkaþjónustu. Sótti Áslaug um
aðstoð túlks í sumarbúðum fyrir
daufblinda í Svíþjóð í sumar en
fékk synjun. Vann systir Áslaugar,
Snædís Rán Hjartardóttir, sambærilegt mál gegn ríkinu fyrir
tveimur árum. Virtist sá sigur
ekki hafa áhrif í tilfelli Áslaugar,
sem ætlar þó að áfrýja í málinu.
Menntamál
Á sömu nótum er vert að taka
fram að ætli Íslendingar að reka
sameiginlegt menntakerfi, fjármagnað með skattpeningum, er
nauðsynlegt að gera það almennilega.
Ákvörðun bæjarstjórnar
Hvergerðinga þess efnis að börn
í grunnskóla bæjarins fái afhent
námsgögn þegar skólastarf hefst
að loknu sumarfríi er því vel við
hæfi. Mun útsvar bæjarbúa því
renna í stílabækur, plastvasa,
liti, teygjumöppur, strokleður og
reglustikur í stað þess að bæjarbúar, jafnt efnameiri sem efnaminni, þurfi að kaupa umræddar
vörur til viðbótar við útsvarið
sem þeir greiða.
thorgnyr@frettabladid.is

Þekkir ráðherra
eigin stefnu?

Þ
Kolbeinn
Óttarsson
Proppé

þingmaður
Vinstri grænna

Ríkisstjórnin
ætlar hins
vegar ekki að
beita skattkerfinu sem
jöfnunartæki.

orsteinn Víglundsson velferðarráðherra gerði mér
þann heiður að svara skrifum mínum á þessum
vettvangi í síðustu viku. Þorsteinn er ósáttur við
að ég skuli benda á að ríkisstjórn hans hugi ekki fyrst
og fremst að þeim sem verst hafa það. Þorsteinn virðist
reyndar eitthvað misskilja grein mína, þar sem hann
segir mig telja „að við völd sé ríkisstjórn sem ætli sér
ekki að bæta kjör þeirra verst settu.“ Ekki einu sinni
núverandi ríkisstjórn mundi vera svo ósvífin að gera
ekkert fyrir þau verst settu. Það að ætla að gera eitthvað,
segir hins vegar ekkert um hverjar áherslurnar eru.
Stjórnmál snúast að stórum hluta til um forgangsröðun og hvergi birtist forgangsröðun núverandi
ríkisstjórnar betur en í nýsamþykktri fjármálastefnu.
Þar hefur ríkisstjórnin lagt línurnar fyrir næstu fimm ár.
Miðað við orð Þorsteins vaknar sú spurning hvort ráðherra þekki ekki stefnu eigin ríkisstjórnar.
Því hvað er þar að finna? Jú, þak er sett á ríkisútgjöld
þannig að þau verða að vera ákveðið hlutfall af vergri
landsframleiðslu. Sem sagt, dragist landsframleiðsla
saman verður að draga úr ríkisútgjöldum. Með öðrum
orðum er gert ráð fyrir að efnahagslífið bólgni áfram
út, gerist slíkt ekki þarf einfaldlega að draga úr ríkisútgjöldum.
Þorsteinn segir að velferðin sé í forgangi hjá núverandi ríkisstjórn og kemur m.a. inn á bótakerfið. Í því
samhengi er ágætt að skoða hækkun lífeyris almannatrygginga í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, en áætlað
er að hún verði á bilinu 3,1 til 4,8% á tímabilinu 2018 til
2022. Og hvað þýðir það? Jú, ef við gefum okkur 4,8%
hækkun þá þýðir það að óskertur örorku- og endurhæfingarlífeyrir mun hækka í um 239 þúsund krónur
á mánuði í byrjun árs 2018. Og það, kæri Þorsteinn, er
ekki nóg.
Ríkisstjórnin ætlar hins vegar ekki að beita skattkerfinu sem jöfnunartæki. Að láta þau sem betur hafa það
leggja meira til samneyslunnar. Að afla tekna til að bæta
hag þeirra verst settu. Það væri alvöru velferð.
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Fjölskrúð og fáskrúð
Í DAG

Guðmundur
Andri Thorsson

É

g horfist í augu við gamlan
barnæskubangsa milli þess
sem ég skrifa þetta – hann er
ekkert sérstaklega hjálplegur frekar
en fyrri daginn, en hann hefur þó
fylgt mér gegnum tíðina blessaður,
aldrei verulega atkvæðamikill og
eiginlega ekkert sérlega skilningsríkur heldur en hann hefur þó sína
áru sem hefur verið að mótast frá
því að fundum okkar bar saman
kringum þriggja ára afmælið.
Skammt frá honum er karborator
úr Morrisnum sem fjölskyldan átti
þegar ég var lítill, fyrsta bílnum;
ég veit ekki af hverju pabbi hafði
hann alltaf í hillu hjá sér en honum
fannst þetta skemmtilegur skúlptúr. Og nú er hann hjá mér, fornfálegur og fallegur vitnisburður um
mannlegt hugvit og minningavaki
um ferðir í bíl, samveru, andrúmsloft – og hefur sína áru, rétt eins og
plasthálsfestin þar við hliðina sem
dóttir mín bjó til handa mér þegar
hún var í leikskóla og hefur hennar
áru og sína áru og mína áru.

Eyðisandur minimalismans
Ég aðhyllist maximalískan lífsstíl. Ég
veit að öllu ægir saman hjá mér og
sjetteringarnar eru glataðar. Og ég
veit að ég fylli rými mitt af þarflausum hlutum: til hvers er þessi steinn?
Ekki neins. Undir hvað er þessi skál?
Ekki neitt. Hvað er þessi hattur að
gera þarna? Ekkert …
Ég veit að þetta er hættuspil. Svo
gæti farið að allt sykki í drasl hjá mér
og ég yrði kaosinu að bráð, hyrfi inn í
áruþykknið og gleymdi stund og stað.
Maximalistinn þarf alltaf að vera að
færa dótið sitt til og frá, til að skynja
það upp á nýtt, eða jafnvel átta sig á
því að kominn sé tími til að losa sig
við það.
Allt fer þetta í bága við eina helstu
kröfu nútímans, sem er að heimili séu
stílhrein eins og það er kallað. Öðru
nafni fábreytt; að allt sé meira og
minna eins. Í hendur við þessa stífu
fábreytnikröfu helst tómleikakrafan,
að maður eigi að skapa hálfgera
auðn í kringum sig. Þetta er krafan
um hið stílhreina tóm; hið klíníska
líf, óspjallað af sögu, kenndum, persónuleika og samskiptum. Eiginlega
á maður að eyða jafnharðan öllum
ummerkjum um sig og líf sitt. Einn
vinsælasti samskiptamáti nútímans
endurspeglar þetta, Snapchat, þar
sem skilaboðin eyðast jafnharðan og
þau hafa verið send og numin.
Íbúðir verða staðlaðir eyðisandar.
Stílhreinir.
Fjölskrúðshyggja
og fáskrúðshyggja
Lífið á að vera falið í innbyggðum
skápum, herðatré, skór, pottar,
matur: allt er falið eins og blygðunarefni. Bóklausar hillur, myndlausir
veggir, munir sem veljast saman
vegna litasjetteringa og verður að
sama skapi árulausir. Hvítir veggir,
svartir munir, svartir veggir, hvítir
munir, grátónar – glerborð. Svartir
og hvítir skrautmunir með grátóna
tilbrigðum. Stórar stofur með einum
svörtum sófa, einni hvítri mottu,
kannski stól sem er eftir einhvern
og er grátóna. Og glerborð. Eldhúsin
eiga að líta út eins og geimskip eða
tilraunastofur, þar sem allt skal
geymt í innbyggðum skápum.
Lífið er annars staðar. Það er í
tölvunni, innbyggt. Þar er allt, músíkin sem streymir af netinu, lesefnið,
skrifin, kenndirnar sem maður tjáir
með táknmyndum, fjölskyldumyndirnar, minningarnar, áran sem leikur
um líf þitt …
Gott og vel. Við lifum á undur-

samlegum tímum. Á meðan ég skrifa
þennan heimsósóma yfir nútímalifnaðarháttum hlusta ég af netinu á
Ali Farka Toure frá Malí úr litlum og
handhægum hátalara og spjalla milli
málsgreina við mann í Finnlandi og
annan í miðbæ Reykjavíkur. Enginn
skyldi lasta þá möguleika sem slíkar
tengingar gefa okkur – þó að þær hafi
að vísu líka fært okkur Trump því
að nú getur fólk verið allan daginn á
netinu án þess að þurfa nokkru sinni
að sjá þar satt orð.

Minimalismi og maximalismi.
Mætti ekki kalla þetta fjölskrúðshyggju og fáskrúðshyggju? Fjölskrúðsfólk gleðst við alla liti heimsins
og þá óumræðilegu auðlegð sem felst
í að mega blanda þeim saman á alla
hugsanlega vegu. Fáskrúðshyggjumenn telja að við eigum að neita
okkur um liti, og leyfa alls ekki fleiri
en einn í einu, helst bara svart og
hvítt af því að það er svo stílhreint.
Fáskrúðsljóð geyma aðeins eina
mynd, stílhreina, en í fjölskrúðsl-

jóðum hlaðast þær upp hver af
annarri og mynda ómótstæðilegan
flaum. Fáskrúðsmyndlist er oft formlaus drangur, dauft strik á blaði, eitthvað hvítt á hvítu. Fásrkrúðstónlist
segir: það er til einn tónn, og hann
er stílhreinn. Meinlæti einkenna hið
fáskrúðuga en fjölskrúðssinnar fagna
lífinu í öllum sínum óteljandi myndum og leyfa því að leika um sig, mæta
hendingunni sem sérhver dagur
færir okkur og skipta um skoðun á
tveggja daga fresti. Fáskrúðshyggju-

Taktu þátt á frettabladid.is/sumarleikur

menn vilja að við hendum öllu,
losum okkur við farangurinn í lífinu,
séum frjáls og óbundin, umfram allt
ótrufluð af áreitinu sem nútíminn
er svo fullur af. Og mikil ósköp; við
þurfum fæst okkar aðrar gjafir en
aukið rými. En ég er samt maxímalisti: ég fagna geymslum fullum af
aflögðum nytjahlutum, hrúgum af
ósamstæðu glingri, hillum fullum af
hlutum sem eru ekki til neins, og ótal
bókum sem hafa að geyma, hver og
ein, sinn alheim.

SPORT

12

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

17. JÚLÍ 2017

Gunnar rotaður eftir 82 sekúndur

MÁNUDAGUR

Nýjast

Pepsi-deild karla

KA - ÍBV

6-3

Víkingur R. - Valur

0-1

0-1 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (13.), 0-2
Gunnar Heiðar (15.), 1-2 Hallgrímur Mar
Steingrímsson (18.), 2-2 Davíð Rúnar Bjarnason (39.), 3-2 Hallgrímur Mar, víti (45.), 4-2
Almarr Ormarsson (52.), 5-2 Emil Lyng (71.),
6-2 Hallgrímur Mar (79.), 6-3 Arnór Gauti
Ragnarsson (90+1.).

0-1 Nicolas Bögild (76.).

Inkassodeildin

Fram
Haukar
ÍR
Keflavík
Þór
Grótta

Efst
Fylkir
Keflavík
Þróttur
Þór
Selfoss
Leiknir R.

2–3
0–0
1–3
1–2
1–1
3–0

26
24
24
19
18
17

HK
Þróttur
Selfoss
Leiknir R.
Fylkir
Leiknir F.

Neðst
Haukar
Fram
HK
ÍR
Grótta
Leiknir F.

17
15
15
11
8
7

EM 2017 í Hollandi

A-riðill
Holland - Noregur

1-0

Danmörk - Belgía

1-0

1-0 Shanice van de Sanden (66.).

1-0 Sanne Troelsgaard (6.).

Ljósin slökkt Það tók Santiago Ponzinibbio aðeins eina mínútu og 22 sekúndur að rota Gunnar Nelson á UFC Fight Night 113 í Glasgow í
gærkvöldi. Gunnar byrjaði bardagann af krafti og náði nokkrum góðum höggum á Ponzinibbio. Argentínumaðurinn náði hins vegar þungum
höggum á Gunnar og sló hann niður. Þetta var þriðja tap Gunnars á ferlinum í UFC. NORDICPHOTOS/GETTY

Fer glöð yfir ef dyrnar eru opnar
Sunna Rannveig Davíðsdóttir sigraði Kelly D'Angelo í Kansas á laugardaginn og hefur því unnið alla bardaga sína sem atvinnumaður í MMA. Hún er með markmiðin á hreinu en leyfir sér að njóta augnabliksins.
MMA Sunna Rannveig Davíðsdóttir
heldur áfram að klífa metorðastigann
í blönduðum bardagalistum. Á laugardaginn mætti Sunna Kelly D'Angelo í
sínum þriðja bardaga fyrir Invicta-bardagasambandið. Og úrslitin á laugardaginn voru þau sömu og í fyrstu
tveimur bardögunum. Sunna sigraði
eftir dómaraákvörðun en allir þrír
dómararnir dæmdu henni sigur.
„Ég er rosalega ánægð. Ég gerði
margt betur, en það er sumt sem ég
þarf að laga. Ég þarf að vinna í því að
bæta mig,“ sagði Sunna í samtali við
Fréttablaðið í gær.
D'Angelo er enginn aukvisi en fyrir
bardagann á laugardaginn var hún
ósigruð í MMA og hnefaleikum. En
hún réði ekki við Sunnu sem sýndi afar
góða frammistöðu og réði ferðinni í
bardaganum.
„Stelpan sem ég keppti á móti síðast var eiginlega harðari af sér,“ sagði
Sunna og vísaði til Mallory Martin sem
hún bar sigurorð af í mars.
„En þessi var mjög sterk og gaf ekkert upp. Hún er með góðar hendur
og góð standandi. Mér fannst ég eiga
fullt erindi í hana í gólfinu en hún stóð
alveg uppi í hárinu á mér standandi,“
bætti Sunna við.
Eins og áður sagði var bardaginn
á laugardaginn sá þriðji á atvinnumannaferli Sunnu. En var frammistaðan gegn D'Angelo sú besta af
þessum þremur?
„Það var margt sem ég bætti við
mína frammistöðu en það er líka
margt sem ég get lagað. Ég er rosalega
dómhörð á sjálfa mig. Ég tel að ég sé
búin að bæta mig síðan síðast en það

Gekk inn í búrið í landsliðstreyju
Sunna gekk inn í búrið í Kansas í íslensku landsliðstreyjunni sem stelpurnar í íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta færðu henni að gjöf á dögunum.
Stelpurnar okkar fór þá á æfingu hjá Mjölni og
fengu kennslu hjá Sunnu. Landsliðsfyrirliðinn
Sara Björk Gunnarsdóttir færði Sunnu og dóttur
hennar svo áritaða landsliðstreyju.
Sunna ætlaði að nýta tækifærið eftir bardagann á laugardaginn og kasta kveðju á stelpurnar í
landsliðinu en það gleymdist í geðshræringunni.
„Í viðtalinu eftir bardagann ætlaði ég að minnast á þær og hvetja þær. En strákarnir gleymdu
að rétta mér treyjuna aftur og ég gleymdi að
minnast á þær. Draumurinn var að hvetja þær
í treyjunni,“ sagði Sunna sem hefur mikla trú á
Íslandi á EM.
Ég veit að þær eru að fara að standa sig ógeðs- Sara Björk færir Sunnu landsliðstreyju sem hún klæddist svo
Kansas á laugardaginn. MYND/MJOLNIR.IS/SÓLLILJA BALTASARSDÓTTIR
lega vel. Þetta eru ótrúlega flottar stelpur sem
gáfu mér flotta hvatningu áður en ég fór í bardagann. Ég hef fulla trú á þeim og veit að þær hafa allt að bera til að fara alla leið,“ sagði Sunna sem verður límd
við sjónvarpið þegar Ísland mætir Frakklandi annað kvöld.
„Engin spurning. Dóttir mín er mikið í fótbolta, þær gáfu henni treyju og hún ætlar bara í landsliðið þegar hún
verður aðeins eldri. Við munum hvetja þær til dáða.“
eru enn hlutir sem mig langar til að
bæta,“ sagði Sunna sem líður alltaf
betur og betur í sviðsljósinu.
„Þetta var svo spennandi þegar
maður var að berjast fyrst á þessu stóra
sviði. Ég er aðeins búin að aðlagast
spennustiginu sem fylgir því að vera á
þessu stóra sviði; venjast öllum áhorfendunum, myndavélunum, það eru
allir að horfa á heima og allir að fylgjast með. Það er smá spenna og pressa
sem fylgir því en ég hef aðlagast því
mjög vel,“ sagði Sunna.
„Þetta er allt á réttri leið. Ég lagði

rosalega hart að mér fyrir þennan
bardaga og gerði allt sem ég gat í
undirbúningnum.“ Sunna stefnir hátt
og markmiðið er að komast inn fyrir
dyrnar hjá UFC, stærsta bardagasambandi heims. Hún er þó með báða
fætur á jörðinni og leyfir sér njóta
árangursins sem hún hefur þegar náð.
„Ég veit að ég hef vakið góða athygli
á mér og hef sýnt að ég er á þessum
velli, með bestu bardagakonum heim.
Það er bara næsti bardagi en hvort
það verður fyrir Invicta eða UFC veit
ég ekki. Ég veit ekki betur en að hann

verði fyrir Invicta en ég er opin fyrir
öllu. Ég er ótrúlega ánægð með hvar ég
er og er ekkert að flýta mér. Ég er þakklát fyrir að berjast fyrir Invicta. Þetta
er gott bardagasamband og rosalega
góður andi,“ sagði Sunna.
„Mig hefur dreymt um að fara inn í
Invicta síðan 2013. Ég er bara nýkomin
þar inn og tók fyrsta bardagann í september á síðasta ári. Ég er bara rétt að
byrja hjá Invicta en ef dyrnar eru
opnar hjá UFC og þeir vilja fá mig fer
ég glöð yfir,“ sagði Sunna að lokum.
ingvithor@365.is

Staðan í A-riðli: Holland 3, Danmörk 3,
Noregur 0, Belgía 0.

SILFUR OG BRONS Á EM
Aníta Hinriksdóttir vann til
silfurverðlauna í
800 metra hlaupi
á EM 23 ára og
yngri í Póllandi
á laugardaginn.
Aníta leiddi allt
hlaupið en gaf
eftir á lokametrunum
og missti hina belgísku Renée
Eykens fram úr sér. Aníta hljóp á
2:05,02 mínútum. Arna Stefanía
Guðmundsdóttir vann brons í 400
metra grindahlaupi á sama móti
í gær. Arna Stefanía hljóp á 56,37
sekúndum. Þá lenti Guðni Valur
Guðnason í 5. sæti í kringlukasti
með kasti upp á 57,31 metra.
GLÓDÍS TIL ROSENGÅRD
Landsliðsmiðvörðurinn Glódís
Perla Viggósdóttir er gengin í raðir
Rosengård frá Eskilstuna United
sem hún hefur leikið með síðan
árið 2015. Glódís mun
byrja að spila með
Rosengård þegar
keppni í sænsku
úrvalsdeildinni
hefst aftur eftir
EM. Samningur
Glódísar við
Rosengård
gildir út
næsta
tímabil.
Rosengård
er eitt
af stærstu
liðunum í
Svíþjóð og var
síðast sænskur
meistari 2015.

Í dag

17.50 Víkingur Ó. - ÍA
19.55 Stjarnan - KR
22.00 Pepsimörkin
Pepsi-deild karla
18.00 Víkingur Ó. - ÍA
19.15 Fjölnir - Grindavík
20.00 Stjarnan - KR

Sport
Sport
Sport
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KYNNINGARBLAÐ

Viðburðir

Rósa var nítján ára þegar hún spilaði fyrst á baritónsaxófón og hefur ekki hætt því síðan. MYND ALDÍS FJÓLA BORGFJÖRÐ

Skemmtilegast
.

3 6 5.is

að spila góða tónlist
með góðu fólki
Rósa Guðrún Sveinsdóttir er fyrsta konan sem útskrifast frá
FÍH með burtfararpróf á baritónsaxófón. Á morgun kemur hún
fram á Freyjudjassi, hádegistónleikum á Listasafni Íslands. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

É

g fór tiltölulega seint að spila
á saxófón, byrjaði á þverflautu og færði mig yfir á
saxinn. Svo vantaði botnhljóðfæri
í lúðrasveitina sem ég spilaði með
á Akranesi og ég prófaði baritónsax og hef ekki spilað á annað
hljóðfæri síðan ég var nítján,“
segir Rósa sem kemur fram á
hádegistónleikum á morgun
þriðjudag í Listasafni Íslands
undir merkjum Freyjujazz. „Ég
kláraði svo FÍH í vor, fyrsta konan
til að klára á saxófón og það hefur
verið nóg að gera. Ég hef spilað
með Jónasi Sig í sjö ár og er líka að
spila með bandinu hans Mugison
núna. Svo er ég að spila með Láru
Rúnars og Tómasi R í bongóverk
bongóverkefninu hans. Og svo hleyp ég inn
í ýmislegt þegar á þarf að halda.
Þetta gengur bara fínt,“ segir Rósa
aðspurð um hvernig henni gangi í
harkinu.
Barisaxinn eins og hljóðfærið
er gjarnan kallað er metri á hæð
og um það bil tíu kíló að þyngd
og viðurkennir Rósa að það þurfi
nokkra burði til að bera hann á
sviði heila tónleika. „Baritónsaxófónn er stærstur í saxófónfjölskyldunni og hann er örugglega
vel rúmlega tíu kíló. Það getur
tekið svolítið á að standa á sviði
heilt kvöld og spila og væri ekki
verra að vera í góðri þjálfun, sem
ég er reyndar ekki.“ Þar til gerð ól
yfir axlirnar hjálpar nokkuð til.
„Þetta er samt álag á axirnar og
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Mér finnst gaman
að spila alla tónlist ef
hún er vel samin. Og með
skemmtilegu hæfileikafólki í skemmtilegum
kringumstæðum er öll
tónlist skemmtileg.
Rósa Guðrún Sveinsdóttir

Freyjujazz er hádegistónleikaröð í
Listasafni Íslands sem
hefur það markmið að
skapa tækifæri fyrir
konur í jazzi.

bakið og ég þarf að vera meðvituð
um það. En allir hljóðfæraleikarar
kannast við álagsverki því það
er mjög líkamlega erfitt að vera
tónlistarmaður og vöðvabólga
er atvinnusjúkdómur.“ Það gefur
auga leið að fatnaður má ekki
hindra öndun eða hreyfingar
saxófónleikara. „Ég spái ekkert
rosalega mikið í því í hverju ég er
þegar ég spila að öðru leyti en því
að ég verð að geta andað og hreyft
mig. Ég á einn uppáhaldskjól sem
ég keypti í Kjólar og konfekt og
hann er gylltur í stíl við saxinn.
Svo þegar ég er ein og þarf ekki að

Smart sumarföt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Rósa Guðrún er fyrsta konan sem hefur útskrifast með burtfararpróf á saxófón frá FÍH. Myndin er frá burtfararprófstónleikum í apríl síðastliðnum. MYND RAGNHEIÐUR JÓSÚADÓTTIR

Nýjar vörur streyma inn
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

í Listasafni Íslands sem hefur það
markmið að skapa tækifæri fyrir
konur í jazzi. A.m.k ein kona þarf
að vera meðal flytjenda hverju
sinni. Kaffihús safnsins er með
hádegistilboð á tónleikadögum en
tónleikar hefjast klukkan 12:15 og
standa í sirka 30 mínútur.
Miðaverð er 1500 krónur og frítt
inn fyrir börn.

falla inn í hóp finnst mér gaman að
vera í honum.“
Baritónsaxófónn er kannski ekki
þekktastur sem sólóhljóðfæri en á
tónleikunum á morgun ætlar Rósa
að telja í nokkur lög frá baritónrisum jazzsins sem og flytja frumsamda tónlist. Með henni leikur
Sunna Gunnlaugs á píanó en hún
er upphafskona og listrænn stjórn-

andi Freyjujazz.
Aðspurð segist Rósa ekki eiga
neina sérstaka uppáhaldstónlist
til að spila. „Mér finnst gaman
að spila alla tónlist ef hún er vel
samin. Og með skemmtilegu
hæfileikafólki í skemmtilegum
kringumstæðum er öll tónlist
skemmtileg.“
Freyjujazz er hádegistónleikaröð

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Try
Tryggvadóttir,
ryggvadóttir, 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

Sölumenn: A
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

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

Fasteignir.is
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Finndu okkur
á Facebook

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Glæsilegt raðhús á skjólsælum stað
Fasteignasalan TORG
kynnir Brautarland 6.
Opið hús í dag milli
klukkan 17.30 og 18.

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

6

693 3356

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Margrét Sigurgeirsdóttir

Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir.

588 4477

893 4718

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Aðstoðarm. fasteignasala
Snæfellsnesi

Lita og innanhús Stílisti.
Í Löggildingarnámi

892 8778

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali

899 9083

tgáfu
ar betur
efni.

S í ð a n

1 9 9 5

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

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

G

læsilegt raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr, á
skjólsælum og fallegum stað
neðarlega í Fossvoginum. Verð:
99.900.000 kr.
Eignin er skráð 183,5 fm og lofthæð 2.60 m. Gróinn og fallegur
garður með veröndum og skjólveggjum. Stórt bílaplan er við húsið
með hitalögnum og rúmar þrjá bíla.
Eigninni er vel við haldið, búið er
að skipta um járn á þaki, endurnýja
þakkant úr harðviði, endurnýja
skolp og gler eftir þörfum. Eldhús
og baðherbergi endurnýjað 2007.
Komið er inn í rúmgóða forstofu
með náttúrusteinsflísum á gólfi og
fataskáp. Frá forstofu er komið inní
rúmgott hol sem leiðir inn í önnur
rými. Parket er á gólfi og stórir
gluggar. Eldhúsvar endurnýjað
2007, um hönnun sá Anna Pála
arkitekt. Innréttingin er sérsmíðuð

af trésmiðjunni Borg. Ljós steinn er
á borðum. Heimilistækin frá Miele.
Gert er ráð fyrir tvöföldum ísskáp.
Frá eldhúsinu er útgengt út á verönd með harðviðarskjólveggjum og
fallegri lýsingu.
Stofan er björt og rúmar einnig borðstofu. Stórir gluggar með
screen gardínum og parket er á
gólfi. Frá stofu er gengið út í gróinn
garð með verönd og skjólveggjum.
Svefnherbergin eru þrjú, þarf af
eitt forstofuherbergi og hægt að
breyta sjónvarpsherbergi í það
fjórða. Öll eru með parketi á gólfi og
fataskápum. Frá hjónaherbergi er
útgengt út í garð.

björt og vel skipulögð 75,1 m2, 3ja herbergja
íbúð með fallegu útsýni á 2. hæð. eignin skiptist
í tvö svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. Glæsilegt útsýni. Góð
staðsetning. V. 35,9 m.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Gerplustræti 27 - 270 Mosfellsbær
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Laus strax

O

Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:00 til 18:30
falleg og rúmgóð 120,4 m2, 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. svalir og sérafnotareitur af
garði í suður, afgirtur með steyptum vegg.
fallegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti.
eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og
borðstofu. rúmgóð sérgeymsla í kjallara.
V. 48,8 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Litlikriki 39 - 270 Mosfellsbær

fallegur 44,9 m2 sumarbústaður við
hvammsbraut 3 í landi háls í Kjósarhrepp.
stór timburverönd með heitum potti er við
húsið og mikill gróður er í landinu. Glæsilegt
útsýni. aðeins ca 35 mín. akstur frá reykjavík. V. 15,2 m.

279,7 m2 sérhæð á tveimur hæðum sem hefur
verið breytt í tvær íbúðir. 140 m2 , 4ra herbergja
sérhæð með 27,1 m2 bílskúr ásamt 112,5 m2, 5
herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi við litlakrika 39 í Mosfellsbæ. í húsinu er einnig 60,1m2 íbúð
sem ekki er í sölu. vinsæl staðsetnig miðsvæðis í
Mosfellsbæ. stutt í skóla og þjónustu. V. 79,8 m.

Skaftahlíð 7 - 105 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Furubyggð 10 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
Laufengi 8 - 112 Reykjavík

IÐ

OP

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
94,3 m2, 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi af opnum svalagangi á efstu
hæð. sér bílastæði í opinni bílageymslu.
verið er að mála húsið að utan, skipta um
rennur og skipta um þær rúður sem kominn
var tími á skipa um, búið er að greiða fyrir
þessa framkvæmd.
V. 40,7 m.

S
HÚ

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

109,5 m2 raðhús við furubyggð 10 í Mosfellsbæ.
eignin skiptist í þrjú herbergi, forstofu, hol,
baðherbergi, eldhús, stofu og sólstofu. timburverönd og garður í suðaustur. V. 49,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
88,4 m2, 3ja herbergja íbúð í kjallara í
þríbýlishúsi. eignin skiptist í tvö herbergi,
forstofuhol, baðherbergi, eldhús og stofu.
sérgeymsla í sameign. V. 38,7 m.

Helgafellshverfi - Byggingarlóðir

Hringdu og bókaðu skoðun
Laxatunga 76 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Laus strax

Bústaðavegur 53 - 108 Reykjavík
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.

Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri gsm 8202222 hafdis@fstorg.is eða Sigurður
Gunnlaugsson fasteignasali.

Kjarrhólmi 4 - 200 Kópavogur

Hvammsbraut – Kjós

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

Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf og var endurnýjað 2007. Stór
sturta með glerskilrúmi, innbyggð
blöndunartæki frá Vola, upphengt
salerni, sérsmíðuð innrétting frá
Borg. Hiti í gólfi. Inn af forstofu er
gestasalerni með upphengdu salerni. Fyrir framan bílskúr er þvottaherbergi með epoxy á gólfi.
Innangengt er í bílskúrinn sem er
með epoxy á gólfi og vaski.

159,7 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr. eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, forstofu, hol/sjónvarpshol, baðherbergi,
eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. flísar eru á gólfum. Gólfhiti. V. 65,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Klapparhlíð 13 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
lóð undir 4 íbúða raðhúslengju á tveimur
hæðum við Uglugötu 40-46
tvær byggingarlóð undir parhús(fjórar
íbúðir) á tveimur hæðum við Uglugötu 11,
11a og 13,13a

Mjög falleg 99,3 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. fallegt
útsýni. fallegar innréttingar. stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. V. 44,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

F as t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

Hafdís
Sölustjóri

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

Brautarland 6

2 1 0 G arðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

893 4416

694 4000

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Katrínarlind 6

108 Reykjavík

Halla
Fasteignasali

Alexander
Sölufulltrúi

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

692 3344

113 Reykjavík

36.900.000

VERÐ: 99.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17 júlí kl 18.30-19.00
Herbergi: 3

Falleg og björt 3ja herb. íbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi á
þessum eftirsótta stað í Grafarholtinu, Katrínarlind þar sem
örstutt er út í fallega náttúru , skóla og leikskóla. Húsið stendur
neðst í holtinu og óbyggt svæði er við húsið. Um er að ræða eign
sem er skráð skv fmr. 83,0 fm og innan íbúðar er stofa, eldhús,
baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottaherbergi í sameign er svo
sér geymsla sem fylgir og sameiginleg hjóla og vagnageymsla.

OPIÐ HÚS mánudaginn 17 júlí kl 17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 183,5 m

2

Glæsilegt raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á skjólsælum og fallegum stað neðarlega í Fossvoginum.
Gróinn og fallegur garður með veröndum og skjólveggjum og stórt bílaplan með hitaílögnum sem rúmar þrjá bíla
er við húsið. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegn um árin og m.a er búið að skipta um járn á þaki, endurnýja
þakkant úr harðvið, endurnýja skolp og gler. Einnig var eldhús og baðherbergi endurnýjað 2007 og um hönnun sá
Anna Pála arkitekt. Sérsmíðaðar innréttingar frá Borg og fjarstýring og dimmer er á öllum ljósum (Radio buss). Í
húsinu eru þrjú svefnherbergi og möguleiki á að bæta við fjórða herberginu.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Kirkjuvellir 5

39.900.000

221 Hafnarfjörður

Hlíðarhjalli 65

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

38.800.000

200 Kópavogi

Stærð: 83,0 m2

Skólavörðustígur 2

101 Reykjavík

Tilboð

NORÐURHELLA 9 HAFNARFIRÐI.

OPIÐ HÚS mánudaginn 17 júlí 17.30-18.00

E-30 E-30 E-30

NORÐURHELLA 9 HAFNARFIRÐI. ÚTLIT VESTUR

MKV. 1:100.

Norðurhella 9

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 698 7695

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. júlí kl. 17.30-18.00

Norðurhella 9 Hafnarfirði.

Herbergi: 4 Stærð: 108,6 m2
NORÐURHELLA
Falleg9 HAFNARFIRÐI.
og björt 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi á Völlunum. Húsið er
vel staðsett gagnvart allri helstu þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttamiðstöð. Í
eigninni eru þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi innan eignar. Í sameign er geymsla. Út frá stofu eru góðar vestursvalir með kvöldsól
og útsýni. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

80.000.000

221 Hafnarfirði
E-30 E-30 E-30

ÚTLIT VESTUR MKV. 1:100.
E-30 E-30 E-30

Fastanr. 229-8925 .
Land nr. 204722.
Staðgreinir. 1400-1-66350090.
Lóðin er 2.034,0 M².

Verslun: 69,1 m2

Skrifstofa: 76,3 m2

Herbergi: 4 Stærð: 97,7 m2
Rúmgóð og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli í
Suðurhlíðum Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 97,7fm skv F.M.R .
Svefnherbergin eru þrjú og frábært útsýni er frá íbúðinni. Búið er að skipta um gler
í íbúðinni og stigagangur var teppalagður og málaður fyrir nokkrum árum. Stutt er
í skóla og þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

VERSLUNARHÚSNÆÐI OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 2. HÆÐ Á BESTA STAÐ
Í MIÐBÆNUM: Til sölu saman eða sitt í hvoru lagi 69,1 fm. verslunarhúsnæði með
stórum glugga neðst á Skólavörðustígnum og skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Frábær
staðsetning fyrir hvers konar verslun eða þjónustu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Lambhagavegur 5

Hraunbær 146

Skýringar með uppdráttum:

Á lóðinni er áformað að byggja Gistiheimili með 15 gistirýmum og starfsmannaaðstöðu, auk geymslu- og tæknikjallara, á lóðinni verður sérstök hjóla og
vagnageymsla, sorpgeymsla, hjólaskýli og bílastæði.
Gistiheimilið hefur matshlutanúmerið 01.
Nýbyggingin er 995,5 m² að flatarmáli og 3.028,4 m³ að rúmmáli.
Gistiheimilið flokkast í flokki II: Gististaður án veitinga ( 5. grein) og sem gistiheimili (b) s.b.r. tegundir gististaða ( 6. grein) samkvæmt reglugerð nr. 585 júní 2007
og lögum nr. 85/ 2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
Móttaka gesta er á 1 hæð, engin veitingaaðstaða er í húsinu, enda eru öll gistirýmin með eldunaraðstöðu.
Áætlanir gera ráð fyrir að fjöldi gesta sé á bilinu 45-60.
Húsið er 2 hæðir og kjallari.
Kjallari hússins er:
60,4 M² og
175,1 M³.
1. Hæð er:
388,5 M² og 1.132,6 M³.
2 . Hæð er:
384,9 M² og 1.121,1 M³.
.

Gólfflötur byggingarinnar er alls: 833,8 M² og rúmmál 2.428,8 M³.
Nýtingarhlutfall lóðarinnar
er 0,41
Norðurhella
9 Hafnarfirði.

Fastanr. 229-8925 .
Nýtingnr.
hússins
með eftirfarandi hætti:
Land
204722verður
.
ÍStaðgreinir.
Kjallara hluta
hússins verður geymsluhluti þar sem geyma má ferðatöskur og aðra þá hluti sem fylgja gestum gistihússins, þá verður í kjallara tæknirými, og
1400-1-66350090.
geymslur
fyrir lín M².
og aðra hluti sem fylgja rekstri gistiheimils.
Lóðin
er 2.034,0
Aðstaða starfsmanna og næturvarðar er á 1. hæð hússins, ( fataskápar, snyrting og kaffi/ matarastaða.
Þrif
verða með
unninuppdráttum:
af starfsmönnum rekstraraðila.
Skýringar
Í kjallarahluta hússins eru geymdir þeir hlutir sem nauðsynlegir eru fyrir starfsemina.
Á lóðinni er áformað að byggja Gistiheimili með 15 gistirýmum og starfsmannaaðstöðu, auk geymslu- og tæknikjallara, á lóðinni verður sérstök hjóla og
Ekki
verður hafinsorpgeymsla,
starfsemi í byggingunni
en leyfi Heilbrigðisfulltrúa og Vinnueftirlits ríkisins liggur fyrir.
vagnageymsla,
hjólaskýli ogfyrr
bílastæði.
Gistiheimilið hefur matshlutanúmerið 01.
Nýbyggingin
995,5 m²
aðinnréttaðar
flatarmáli og
m³ að rúmmáli.
Á 1 hæð eruer
gistirými
sem
eru3.028,4
fyrir hreyfihamlaða.
Hverju gistirými fylgir salernis og baðaðstaða, eldunaraðstaða og svefn og dvalaraðstaða, svalir/
Gistiheimilið
flokkast í flokki II: Gististaður án veitinga ( 5. grein) og sem gistiheimili (b) s.b.r. tegundir gististaða ( 6. grein) samkvæmt reglugerð nr. 585 júní 2007
verönd.
og lögum nr. 85/ 2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.
Móttaka
gestaverður
er á 1í hæð,
engin
veitingaaðstaða
er í húsinu, enda eru öll gistirýmin með eldunaraðstöðu.
Snjóbræðsla
stéttum
næst
inngangi.
Áætlanir gera ráð fyrir að fjöldi gesta sé á bilinu 45-60.
Reyklosun verður í gegnum hurðir og opnanleg gluggafög.
Húsið er 2 hæðir og kjallari.
Kjallari hússins er:
60,4 M² og
175,1 M³.
9388,5
Hafnarfirði.
Byggingarlýsing
/ verklýsing:
1.
Hæð Norðurhella
er:
M² og 1.132,6 M³.
229-8925 .384,9 M² og 1.121,1 M³.
2 . HæðFastanr.
er:
staðsteypt
einangrað
nr. 204722
. og klætt að utanverðu.
.Húsið er Land
Undirstöður
og botnplata
eru staðsteyptar á klöpp eða þjappaðri hraunfyllingu.
Staðgreinir.
1400-1-66350090.
Botnplata
vélslípuð
og eða með
gólfílögn,
að niðurföllum.
Lóðin
er 2.034,0
M².
Gólfflötur
byggingarinnar
er alls:
833,8með
M²halla
og rúmmál
2.428,8 M³.
Kjallari
er staðsteyptur
og einangraður
Nýtingarhlutfall
lóðarinnar
er 0,41 að utanverðu, með sökkuleinangrun og drendúk.
með uppdráttum:
Útveggir Skýringar
hæða eru staðsteyptir
200 mm. einangraðir með 100 mm steinullarplötum og klæddir að utanverðu með loftræstri báruálsklæðningu á álgrind, hindra skal aðgengi smádýra
Nýting
hússinsklæðningar
verður með
eftirfarandi hætti:
að bak liggjandi
svæði.
og áfellur
vera að
úrgeymsluhluti
sama
efniGistiheimili
og klæðningar.
og starfsmannaaðstöðu,
geymslutæknikjallara,
á lóðinni
verðurtæknirými,
sérstök hjóla
lóðinni
erskulu
áformað
byggja
15 gistirýmum
ÍVatnsbretti
KjallaraÁhluta
hússins
verður
þar semmeð
geyma
má ferðatöskur
og aðra þá hluti sem auk
fylgja
gestum og
gistihússins,
þá verður
í kjallara
og og
geymslur
fyrir lín og aðra
hluti sem fylgja
rekstri og
gistiheimils.
vagnageymsla,
sorpgeymsla,
hjólaskýli
bílastæði.
Berandi
gólfplötur
hæða
eru
staðsteyptar
plötur vélslípaðar
með gólflögn.
AðstaðaGistiheimilið
starfsmanna
og næturvarðar
er ájárnbentar
1. 01.
hæð hússins,
( fataskápar,eða
snyrting
og kaffi/ matarastaða.
hefur
matshlutanúmerið
Þak verða
kemur
á staðsteypta
járnbenta
þakplötu,
er steypt
með
halla sem veitir vatninu að niðurföllum.
Þrif
unnin
af starfsmönnum
rekstraraðila.
Nýbyggingin
er 995,5
m² að
flatarmáliplatan
og 3.028,4
m³ að
rúmmáli.
í flokki
II: Gististaður
án veitinga
( 5.
ogmeð
semplasteinangrun,
gistiheimili (b) s.b.r.
tegundir
gististaða
grein) 200
samkvæmt
reglugerð
nr.möl,
585 .júní 2007
þakinuGistiheimilið
er umsnúið
pappaþak
(Heilbræddur
þakpappi
í tveimur
lögum)
(Styrisol)
í tveimur
lögum( 6.
samtals
mm þykk,
varin með
ÍÁkjallarahluta
hússinsflokkast
eru geymdir
þeir
hlutir sem
nauðsynlegir
erugrein)
fyrir starfsemina.
og lögum
2007
um veitingastaði,
gististaði og skemmtanahald.
Kólnunartala
þakflatanr.er85/
a.m.k.
0,2 W/m²
°C,.
Móttaka
gesta
erí ábrunaflokki
1
hæð, engin
er í húsinu, enda
eru öll gistirýmin
með
eldunaraðstöðu.
Ekki
verður
hafinskal
starfsemi
í byggingunni
fyrr en leyfi Heilbrigðisfulltrúa
og Vinnueftirlits
ríkisins
liggur
fyrir.
Óvarinn
þakpappi
vera
T. veitingaaðstaða
Áætlanir
ráð fyrireru
aðeinangruð
fjöldi gesta
sé75á mm
bilinu
45-60. einangrun (U-gildi 0,3 W/m² °C).
Einangrun.:
Sökklargera
og botnplata
með
polystyren
Kjallaraveggir
einangraðir
100 mm sökkuleinangrun
(steinull) að
utan verðu.
Á 1 hæð erueru
gistirými
semmeð
innréttaðar
eru fyrir hreyfihamlaða.
Hverju
gistirými fylgir salernis og baðaðstaða, eldunaraðstaða og svefn og dvalaraðstaða, svalir/
er 2 hæðir
kjallari. með 100 mm steinullareinangrun (U-gildi 0,4 W/m² °C) að utanverðu.
verönd. Húsið
Útveggir
byggingarinnar
eru og
einangraðir
Kjallariútveggja
hússinsskal
er:vera minna60,4
M² W/m²
og °C.
175,1 M³.
Vegið meðaltal
en 0,83
1. Hæð
er: í stéttum næst388,5
M² og 1.132,6 M³.
Snjóbræðsla
verður
inngangi.
Gluggar
og
gler.:
2 . ál
Hæð
er:
M² og í1.121,1
M³.settur á við glerjun.
Gluggar eru
tré gluggar,
timburhluti 384,9
þeirra steyptur
mót, álhluti
Reyklosun
gegnum
hurðir
opnanleg
gluggafög.
Gler skal.veraverður
tvöfaltíK-gler
(U-gildi
2,0 og
W/m²
°C).

113 Reykjavík

140.000.000

110 Reykjavík

33.700.000

Gólfflötur byggingarinnar er alls: 833,8 M² og rúmmál 2.428,8 M³.
Litir.:
Nýtingarhlutfall
lóðarinnar
0,41 hluta er klætt með dökk-blárri álklæðningu.
Byggingarlýsing
/ verklýsing:
Megin
klæðning
hússins
er ljós
bára úr áli,erá völdum
Svala handrið eru úr smíða áli, klætt, " álplötum", dökkbláar að lit.
Nýting
hússins
með að
eftirfarandi
Húsið
staðsteypt
einangrað
og klætt
utanverðu.hætti:
Ál hlutier
glugga
er hvítur
að lit.verður
Í Kjallara
hluta eru
hússins
verður ágeymsluhluti
þar sem
geyma má ferðatöskur og aðra þá hluti sem fylgja gestum gistihússins, þá verður í kjallara tæknirými, og
Undirstöður
og botnplata
staðsteyptar
klöpp eða þjappaðri
hraunfyllingu.
geymslur
lín með
og aðra
hluti með
semhalla
fylgja
gistiheimils.
Botnplata
vélslípuð fyrir
og eða
gólfílögn,
aðrekstri
niðurföllum.
Veggir inni:
starfsmanna
og næturvarðar
á 1.sökkuleinangrun
hæð hússins, (og
fataskápar,
Kjallari
staðsteyptur
og einangraður
að málaðir.
utanverðu,ermeð
drendúk. snyrting og kaffi/ matarastaða.
SteyptirerAðstaða
veggir
eru
sléttspartlaðir
og
Þrif
unnin
afeinstakra
starfsmönnum
rekstraraðila.
Útveggir
hæðaverða
eru staðsteyptir
200 mm. brunahólfa,
einangraðir
með
100
steinullarplötum
klæddir
að utanverðu
með loftræstri báruálsklæðningu á álgrind, hindra skal aðgengi smádýra
Veggir (eldhindrandi)
milli
aðrir
enmm
steyptir
eru a.m.k.ogEI60
eldhindrandi
veggir.
ÍEI60
kjallarahluta
hússins
eru geymdir
þeireinstakra
hlutir sembrunahólfa,
nauðsynlegir
fyrir starfsemina.
að bak liggjandi
klæðningar
svæði.
Hlaðnir
veggir,
ekki
berandi
veggir milli
erueru
uppbyggðir
sem hér segir: 70 mm. hlaðin vikurveggur, múrhúðaður beggja vegna með 15
Vatnsbretti
og áfellur skulu vera úr sama efni og klæðningar.
mm.
múrhúð.
Ekkiveggir,
verður léttir
hafinmilliveggir
starfsemi íábyggingunni
fyrr brunahólfa
en leyfi Heilbrigðisfulltrúa
ogsem
Vinnueftirlits
liggur
fyrir.blikkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir
Léttir EI60
milli einstakra
eru uppbyggðir
hér segir:ríkisins
35 * 120
mm.
Berandi
gólfplötur
eru staðsteyptar
beggja vegna
með hæða
2 *13 mm.
gifsplötum. járnbentar plötur vélslípaðar eða með gólflögn.
Þak
kemur
staðsteypta
járnbenta
þakplötu,
er steypt
með hallaHverju
sem veitir
vatninu
aðsalernis
niðurföllum.
Veggir,
hurðir
í kjallara
sem
afmarka
geymslurplatan
eru gerðir
úr stöðluðum
neteiningum
(netfylgir
formað
úr 4 mm
galv stálvír/ eldunaraðstaða
teinum).
Á 1áhæð
eru gistirými
sem innréttaðar
fyrir
hreyfihamlaða.
gistirými
og baðaðstaða,
og svefn og dvalaraðstaða, svalir/
Á þakinuverönd.
er umsnúið pappaþak (Heilbræddur þakpappi í tveimur lögum) með plasteinangrun, (Styrisol) í tveimur lögum samtals 200 mm þykk, varin með möl, .
Gólf.
Kólnunartala
þakflata er a.m.k. 0,2 W/m² °C,.
Anddyriþakpappi
er flísalagt.
Snjóbræðsla
verður
í stéttumT.næst inngangi.
Óvarinn
skal vera
í brunaflokki
Stigar og gangar
og 2 hæðeru
eru
með linoleum
Einangrun.:
Sökklaráog1 botnplata
einangruð
með 75 gólfdúk.
mm polystyren einangrun (U-gildi 0,3 W/m² °C).
Baðherbergi
íbúða
eru flísalögð.
Reyklosun
verður
í með
gegnum
hurðir
og opnanleg(steinull)
gluggafög.
Kjallaraveggir
eru
einangraðir
100 mm
sökkuleinangrun
að utan verðu.
Herbergibyggingarinnar
eru með harðparketi
á gólfum.
Útveggir
eru einangraðir
með 100 mm steinullareinangrun (U-gildi 0,4 W/m² °C) að utanverðu.
Gólf
kjallara útveggja
máluð með
Vegiðí meðaltal
skal gólfmálningu.
vera minna en 0,83 W/m² °C.
Byggingarlýsing
/
verklýsing:
Gólfniðurföll
skulu vera í öllum votrýmum.
Gluggar
og gler.:

ÚTLIT VESTUR MKV. 1:100.

ÚTLIT AUSTUR MKV. 1:100.

Gluggar eru ál tré gluggar, timburhluti þeirra steyptur í mót, álhluti settur á við glerjun.
er staðsteypt
einangrað
og klætt
Loft.
Gler skalHúsið
vera tvöfalt
K-gler (U-gildi
2,0 W/m²
°C).að utanverðu.
Undirstöður
og botnplata
eru staðsteyptar
á klöpp
þjappaðri
hraunfyllingu.
Öll loft eru
steinsteypt,
sandspörtluð
með sléttri
áferðeða
máluð
í ljósum
lit.

Botnplata vélslípuð og eða með gólfílögn, með halla að niðurföllum.
Litir.:
Kjallarihússins
er eru
staðsteyptur
að
utanverðu,
meðdökk-blárri
sökkuleinangrun
og drendúk.
Steyptirklæðning
skjólveggir
múraðir
ogog
kornaðir
marmarasalla.
Megin
er ljós bára
úreinangraður
áli, á með
völdum
hluta
er klætt með
álklæðningu.
Útveggir
200 mm.
einangraðir
Svala handrið
eru úrhæða
smíðaeru
áli,staðsteyptir
klætt, " álplötum",
dökkbláar
að lit. með 100 mm steinullarplötum og klæddir að utanverðu með loftræstri báruálsklæðningu á álgrind, hindra skal aðgengi smádýra
Húsið eraðhitað
með miðstöðvarofnum
og gólfhita, og eru lagnir sýnilegar að hluta.
bak
klæðningar svæði.
Ál hluti glugga
er liggjandi
hvítur að lit.
Vatnsbretti og áfellur skulu vera úr sama efni og klæðningar.
Breytingar:
LR.
táknar
Veggir
inni:loftræsting.
Efni:
Dags. Teikn. Yfirf.:
Herbergi
og svæði
sem liggja
að útvegg
eru loftræst
um opnanl.
glugga,
gólfplötur
hæða
eru
staðsteyptar
járnbentar
plötur
vélslípaðar eða með gólflögn.
Steyptir Berandi
veggir
eru
sléttspartlaðir
og málaðir.
lokuð
innrými
eru loftræst
gegnum
blikk stokka,
sjálftrekkjandi
eða
loftræstingu
eftirað
þvíniðurföllum.
sem við á.
Þak kemur
á staðsteypta
járnbenta
þakplötu,
platan
er steypt
meðvélrænni
halla
veitir vatninu
Veggir (eldhindrandi)
milli íeinstakra
brunahólfa,
aðrir
en
steyptir
eru með
a.m.k.
EI60 sem
eldhindrandi
veggir.
Á þakinu
er umsnúið
pappaþak
í tveimur
lögum) með
plasteinangrun,
í tveimur
lögum samtals
200 mm
þykk,
varinmeð
með15
möl, .
Hlaðnir EI60
veggir,
ekki berandi
veggir(Heilbræddur
milli einstakraþakpappi
brunahólfa,
eru uppbyggðir
sem
hér segir: 70 (Styrisol)
mm. hlaðin
vikurveggur,
múrhúðaður
beggja
vegna
Sorp.:
Kólnunartala
þakflata
er
a.m.k.
0,2
W/m²
°C,.
mm. múrhúð.
Sorpgerði
merkt
01-23.
23,9 skal
m²
aðvera
stærð
, er
staðsett
horni lóðarinnar.
Óvarinn
þakpappi
í brunaflokki
T.í suð-austur
Léttir
EI60
veggir,
léttir
milliveggir
á milli
einstakra
brunahólfa
eru uppbyggðir sem hér segir: 35 * 120 mm. blikkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir
Einangrun.:
og botnplata
eru einangruð með 75 mm polystyren einangrun (U-gildi 0,3 W/m² °C).
beggja vegna
meðSökklar
2 *13 mm.
gifsplötum.
Lokuð hjólageymsla
merkteru
01-22.
19,9 M²með
að stærð
er staðsett
í norð-austur(steinull)
horni lóðarinnar.
einangraðir
100 mm
sökkuleinangrun
að
utan verðu. (net formað úr 4 mm galv stálvír/ teinum).
Veggir, Kjallaraveggir
hurðir í kjallara
sem
afmarka
geymslur
eru gerðir úr stöðluðum
neteiningum
Hjólagrindur/ skýli eru staðsett framan við inngang gistiheimilisins.
Útveggir byggingarinnar eru einangraðir með 100 mm steinullareinangrun (U-gildi 0,4 W/m² °C) að utanverðu.
Gólf. Vegið meðaltal útveggja skal vera minna en 0,83 W/m² °C.
Hljóðvist.:
AnddyriGluggar
er flísalagt.
og gler.:
Milli gistirýma og rýmis utan þeirra, 52 db. Gólfplötur a.m.k. 200 mm þykkar auk gólf ílagnar og gólfefna.
Stigar og
gangar
1 tré
og gluggar,
2 hæð eru
með linoleum
gólfdúk.
Gluggar
eruá ál
timburhluti
þeirra steyptur
í mót, álhluti settur á við glerjun.
Baðherbergi
íbúða
flísalögð.
Gler skal
veraeru
tvöfalt
K-gler (U-gildi 2,0 W/m² °C).
Herbergi eru með harðparketi á gólfum.
Gólf í kjallara
Litir.: máluð með gólfmálningu.
Gólfniðurföll
vera
í öllum
votrýmum.
Meginskulu
klæðning
hússins
er ljós
bára úr áli, á völdum hluta er klætt með dökk-blárri álklæðningu.
Svala handrið eru úr smíða áli, klætt, " álplötum", dökkbláar að lit.
Loft.
Ál hluti glugga er hvítur að lit.
Öll loft eru steinsteypt, sandspörtluð með sléttri áferð máluð í ljósum lit.
Veggir inni:
NORÐURHELLA 9 HAFNARFIRÐI.
Steyptir skjólveggir
eru múraðir
kornaðir með marmarasalla.
Steyptir veggir
eru og
sléttspartlaðir
og málaðir.
Landnúmer:
204722
Veggir (eldhindrandi) milli einstakra brunahólfa, aðrir en steyptir eru a.m.k. EI60 eldhindrandi veggir.
Húsið erHlaðnir
hitað með
og gólfhita,
og eru
lagnir sýnilegar
að hluta.
EI60miðstöðvarofnum
veggir, ekki berandi
veggir milli
einstakra
brunahólfa,
eru uppbyggðir sem hér segir: 70 mm. hlaðin vikurveggur, múrhúðaður beggja vegna með 15
mm. múrhúð.
Breytingar:
LR. táknar
loftræsting.
Léttir
EI60 veggir, léttir milliveggir á milli einstakra brunahólfa eru uppbyggðir sem hér segir: 35 * 120 mm. blikkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir
Efni:
Dags. Teikn. Yfirf.:
Herbergibeggja
og svæði
sem
liggja
að mm.
útvegg
eru loftræst um opnanl. glugga,
vegna
með
2 *13
gifsplötum.
Aðaluppdráttur.
Númer. 003.
lokuð innrými
eru
loftræst
í
gegnum
blikk
stokka,
sjálftrekkjandi
eða
með
vélrænni
loftræstingu
eftir
því
sem
við
á.
Veggir, hurðir í kjallara sem afmarka geymslur eru gerðir úr stöðluðum neteiningum (net formað úr 4 mm galv stálvír/ teinum).

ÚTLIT AUSTUR MKV. 1:100.

ÚTLIT AUSTUR MKV. 1:100.

G=20,80
GK=20,20

GK=20,00

ÚTLIT AUSTUR / LÓÐARMÖRK MKV. 1:100.

Sorp.: Gólf.
SorpgerðiAnddyri
merkt 01-23.
23,9 m² að stærð , er staðsett í suð-austur horni lóðarinnar.
er flísalagt.
Stigar og gangar á 1 og 2 hæð eru með linoleum gólfdúk.
Lokuð hjólageymsla
merktíbúða
01-22.eru
19,9flísalögð.
M² að stærð er staðsett í norð-austur horni lóðarinnar.
Baðherbergi
Hjólagrindur/
skýli erueru
staðsett
við inngang
gistiheimilisins.
Herbergi
meðframan
harðparketi
á gólfum.
Gólf í kjallara máluð með gólfmálningu.
Hljóðvist.:Gólfniðurföll skulu vera í öllum votrýmum.
Milli gistirýma og rýmis utan þeirra, 52 db. Gólfplötur a.m.k. 200 mm þykkar auk gólf ílagnar og gólfefna.
Loft.
Öll loft eru steinsteypt, sandspörtluð með sléttri áferð máluð í ljósum lit.

Efni:
Útlit, byggingalýsing.
1 : 100.
Mælikvarði:
Frumstærð blaðs: A1
Sig. Þ.
Teiknað:
Sig. Þ.
Yfirfarið:
Dagsetning útgáfu: 11-11-2016

STH. teiknistofan ehf.
Áritun aðalhönnuðar.

Verk nr: 00316
Teikn. nr: 003
Endursk:
Strandgötu 11.
220 Hafnarfirði.
kt. 510298-2769.
Sími 5651510.
teiknistofan@simnet.is.

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. júlí kl. 18:30-19:00
Herbergi: 3

Stærð: 88,1 m2

Mikið endurnýjuð og einkar vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á besta stað í Hraunbænum rétt við þjónustukjarnann. Íbúðin var mikið tekin í gegn árið 2004 og nú nýlega
hafa allir skápar verið endurnýjaðir. Rúmgóð stofa með suðvestursvölum og tvö svefnherbergi. Baðherbergi með tengi fyrir þvottavél en einnig er sameiginlegt þvottahús í
sameign. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Langalína 2

210 Garðabæ

34.900.000

Steyptir skjólveggir eru múraðir og kornaðir með marmarasalla.
Húsið er hitað með miðstöðvarofnum og gólfhita, og eru lagnir sýnilegar að hluta.
LR. táknar loftræsting.
Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftræst um opnanl. glugga,
lokuð innrými eru loftræst í gegnum blikk stokka, sjálftrekkjandi eða með vélrænni loftræstingu eftir því sem við á.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí. kt. 141250-4189.
Breytingar:

NORÐURHELLA
9 HAFNARFIRÐI.
Efni:
Landnúmer:

Dags. Teikn. Yfirf.:

204722

Sorp.:
Sorpgerði merkt 01-23. 23,9 m² að stærð , er staðsett í suð-austur horni lóðarinnar.
Lokuð hjólageymsla merkt 01-22. 19,9 M² að stærð er staðsett í norð-austur horni lóðarinnar.
Hjólagrindur/ skýli eru staðsett framan við inngang gistiheimilisins.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 822 2225
GK=20,20

Lóð: 2034 m

2

G=20,80
GK=20,00

ÚTLIT AUSTUR / LÓÐARMÖRK MKV. 1:100.

Hljóðvist.:
Milli gistirýma og rýmis utan þeirra, 52 db. Gólfplötur a.m.k. 200 mm þykkar auk gólf ílagnar og gólfefna.

Númer. 003.

Verk nr: 00316
Teikn. nr: 003
Endursk:

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 822 2225
Stærð: 4071m

Íbúðir: 36,0 - 45,0 m

2

Aðaluppdráttur.
Efni:
Útlit, byggingalýsing.
1 : 100.
Mælikvarði:
Frumstærð blaðs: A1
Sig. Þ.
Teiknað:
Sig. Þ.
Yfirfarið:
Dagsetning útgáfu: 11-11-2016

2

STH. teiknistofan ehf.
Áritun aðalhönnuðar.

Strandgötu 11.
220 Hafnarfirði.
kt. 510298-2769.
Sími 5651510.
teiknistofan@simnet.is.

NORÐURHELLA 9 HAFNARFIRÐI.
Landnúmer:

204722

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí. kt. 141250-4189.

Lóðir
Norðurhella 9, 2034 fm atvinnulóð með byggingarleyfi fyrir 16
litlum íbúðareiningum í 2ja hæða húsi, samt. Ca 890 fm. Öll
gjöld greidd. VERÐ 80,0 millj arktitekta teikningar fylgja.
G=20,80

GK=20,20

GK=20,00

ÚTLIT AUSTUR / LÓÐARMÖRK MKV. 1:100.

Lambhagavegur 5, 4071 fm viðsk og þjónustulóð, einstök
staðsetning með byggingarleyfi fyrir 2800fm húsi á 2 hæðum, öll
gjöld greidd og arkitekta teikningar fylgja, hægt verður að keyra
að húsinu á tvo vegu.
Aðaluppdráttur.

Númer. 003.

Efni:
Útlit, byggingalýsing.
1 : 100.
Mælikvarði:
Frumstærð blaðs: A1
Sig. Þ.
Teiknað:
Sig. Þ.
Yfirfarið:
Dagsetning útgáfu: 11-11-2016

Verk nr: 00316
Teikn. nr: 003
Endursk:

STH. teiknistofan ehf.
Áritun aðalhönnuðar.

Strandgötu 11.
220 Hafnarfirði.
kt. 510298-2769.
Sími 5651510.
teiknistofan@simnet.is.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí. kt. 141250-4189.

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. júlí kl. 17.30-18.00

Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 2

Stærð: 69,7 m2

Falleg, björt og rúmgóð 2ja herbergja íbúð með sérmerktu stæði í lokaðri
bílageymslu. Góðar suðursvalir sem snúa inn í garðinn í góðu lyftuhúsi í
Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin er skráð samtals 69,7 fm. og þar af er geymsla í
sameign skráð 6,4 fm Allar innréttingar eru samræmdar í íbúðinni.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Leifsgata 9. Tvær íbúðir- 3ja – 4ra herbergja íbúð og studióíbúð.
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignirnar verður til sýnis í dag
frá kl. 17.15 – 17.45
• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð íbúð
á 1. hæð.
• 41,2 fm.a nýlega innréttuð stúdíóíbúð á baklóð
í sérstæðu húsi.
Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í
góðu ástandi. Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á
þessar íbúðir. Frábær staðsetning í miðborginni.
Íbúðirnar hafa verið leigðar út með leyfi til heimagistingar. Báðum eignum fylgir allt innbú og leigubókanir frá afhendingardegi. Allar nánari upplýsingar
um bókanir og verð á gistingu er að fá á skrifstofu
Fasteignamarkaðarins ehf.

Rauðalækur 9. 3ja herbergja íbúð
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Þorláksgeisli 50. Endaraðhús.
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag
frá kl. 17.15 – 17.45
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 lofthæð í stofu, borðstofu og eldhúsi. Þrjú herbergi
auk fataherbergis. Hægt er að stúka af 4 svefnherbergið 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 71,9 millj.

Miðstræti 3. Glæsilegt einbýlishús.
Eignin verður til sýnis þriðjudag
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 staðsetning á rólegum stað en stutt frá miðborginni.

S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Stórglæsilegt og mjög mikið endurnýjað 145,2 fm.
einbýlishús, kjallari, hæð og ris, á frábærum stað í
miðborginni. Allar lagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar. Eignin er öll nýmáluð að innan og parket
er nýslípað og lakkað. Samliggjandi stofur. Fjögur
herbergi. Hús að utan er klætt með bárujárni. Fallegur útskorinn viður er á húsinu í kringum glugga.

Verð 37,5 millj.

Verð 95,0 millj.
Lóðin er 190,7 fermetra eignarlóð með afgirtri verönd
með heitum potti, tréhúsi og gott hellulagt bílastæði er
sunnan við húsið (rúmar tvo bíla á lengdina).

Vatnsstígur. Glæsileg og vel innréttuð íbúð með yfirbyggðum s-svölum.

Hörgatún 7 – Garðabæ. Parhús.
S
HÚ DAG
Ð
I
U
OP VIK
Ð
MI

Glæsileg 151,6 fm. útsýnisíbúð með yfirbyggðum
suðursvölum á 1. hæð (2. hæð frá Skúlagötu) í
þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávarkambinum
auk tveggja sér geymslna í kjallara og sér bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar
vandaðan og smekklegan máta. Stór og björt
stofa með gólfsíðum gluggum. Sjónvarpshol með
útgengi á svalir. Opið eldhús með stórri eldhúseyju.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Fallegt útsýni til
norðurs út á sundin, að Esjunni og víðar.

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
71,8 fm. parhús á einni hæð að meðtöldum 23,7
fm. frístandandi bílskúr við Hörgatún í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, eitt
herbergi og baðherbergi. Nýlegt eikarparket er á
holi, stofu og herbergi. Möguleiki er að stækka
húsið verulega. Hús er klætt að utan með Steni
klæðningu og þak hefur verið endurnýjað.

Verð 37,9 millj.

Brekkugerði. Glæsilegt einbýlishús.

Verð 83,9 millj.

Haukanes – Garðabæ.
400 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með hitaðri
heimreið í Brekkugerði. Eignin er í góðu ástandi og
hefur að hluta verið endurnýjuð. Eldhús með nýlegum innréttingum. Þrjár samliggjandi stofur sem
samanstanda af borð- setu- og arinstofu. Garðstofa með útgengi á tvær verandir. Óvenju stórt
hjónaherbergi með miklum skápum. Fjögur minni
herbergi. Auðvelt er að gera séríbúð neðri hæð.
Fasteign á stórri lóð fjarri umferðarnið á grónum,
fallegum og rólegum stað miðsvæðis í borginni. Stutt í
þjónustu og út á aðalbrautir.

Virkilega vandað og fallegt 482,9 fm. einbýlishús
á tveimur hæðum auk þakhæðar á 1.330,0 fm.
eignarlóð á norðanverðu Arnarnesi með fallegu
útsýni út á sundin, að Esjunni og yfir Kópavoginn.
Stórar svalir með útsýni til norðurs. Stór verönd
til suðurs í bakgarði. Stórar stofur auk arinstofu.
Hjónasvíta með sér baðherbergi innaf. Rúmgóð
aukaíbúð á neðri hæð. Innbyggður 55,9 fm. tvöfaldur bílskúr. Hús að utan hefur fengið reglulegt
viðhald og lítur vel út. Verönd til suðurs.
Arkitekt hússins er Örn Sigurðsson.

Verð 139,9 millj.

Heilsárshús í landi Snæfoksstaða, Grímsnesi.

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

Verð 33,9 millj.

Glæsilegur sumarbústaður/heilsárshús á 12.600
fm. leigulóð við Snæfoksstaði í Grímsnesi. Hitaveita 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
norðanvert.
Hönnuður hússins er Baldur Svavarsson arkitekt.

Verð 39,9 millj.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson Guðmundur
Lögg. fasteignasali Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Hilmar Þór
Guðlaugsson
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali, Lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

BREKKUGERÐI 19 – REYKJAVÍK

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

HÓLMATÚN 49, 225 GARÐABÆR
OPIÐ
HÚS

Fallegt 195 fm einbýlishús á einni hæð við Hólmatún 49, Garðabæ/Álftanes. Rúmgóður bílskúr Húsið skiptist m.a. í
rúmgóða stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og 3-4 herbergi. Garður og timburverönd kringum húsið.
Eignin er laus við kaupsamning. Nánari uppl. veita: Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fast.sali s. 824 9098 eða Þórarinn
M. Friðgeirsson lögg. fast.sali s. 899 1882. Opið hús mánudaginn 17. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 69,8 m.

KEILUGRANDI 4, 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Til sölu sögufrægt hús eftir arkitektinn Högnu Sigurðardóttur við Brekkugerði 19 í Reykjavík. Um er að ræða eitt af
fjórum einbýlishúsum sem byggð voru eftir hennar teikningu á Íslandi. Húsið er 307 fm á tveimur hæðum, mjög vel
staðsett, innst í botnlangagötu. Á neðri hæð eru forstofa, herbergi, hol með arinstæði, sundlaug, sturtuaðstaða,
snyrting, þvottaherbergi. Bílskúr hefur verið breytt í tómstundaherbergi og inn af því er gott svefnherbergi. Á efri
hæð eru stofur, arinstofa, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Stórar 150 fm þaksvalir með stórkostlegu útsýni.
Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is
.

Glæsileg 2ja herb. 55,7 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Keilugranda í Vesturbænum. Auk þess fylgir stæði í
bílageymslu, skráð 26,8 fm. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi. Svalir með nýlegri
timburklæðningu. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan. Frábær staðsetning.
Opið hús miðvikudaginn 19. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 34,9 m.

LÆKJASMÁRI 7,

BOÐAÞING 4,

ÞINGHÓLSBRAUT 29,

KELDUHVAMMUR 9,

200 KÓPAVOGUR

203 KÓPAVOGUR

200 KÓPAVOGUR

220 HAFNARFJÖRÐUR

Einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca
97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu. Góðar innréttingar. Endurnýjað baðherbergi
og gott skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og
innangengt í bílskýli.
V. 39,9 m.

Glæsileg 151 fm íbúð á efstu hæð (penthouse) með 26
fm svölum og tveimur merktum bílastæðum í lokaðri
bílgeymslu. Einstaklega fallegt útsýni. Íbúðin er 4ra
herbergja með stórum stofum. Vandaðar innréttingar og
tæki. Aukin lofthæð og innfelld lýsing
V. 69,9 m.

Falleg 4ra herbergja 107 fm íbúð á jarðhæð við Þinghólsbraut í vesturbæ Kópavogs. Stofa, borðstofa og þrjú herbergi. Sólpallur og sameiginlegur garður til suðurs. Eign
á vinsælum og skjólsælum stað í vesturbæ Kópavogs.
Sjá nánar inná: eignamidlun.is Bókið skoðun hjá: Davíð
Jónssyni aðst.manni fast.sala s. 697 3080 eða Brynjari
Þór lögg. fasteignasala s. 896 1168.
V. 39,2 m.

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

VALSHÓLAR 2,

ENGIHJALLI 1,

FÍFUSEL 12,

DALALAND 7,

111 REYKJAVÍK

200 KÓPAVOGUR

109 REYKJAVÍK

108 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Mikið endurnýjuð 82 fm björt útsýnisíbúð á 2.hæð í litlu
fallegu fjölbýli við Valshóla. Tvö svefnherb. Rúmgóð stofa. Þvottahús innan íbúðar. Gólfefni endurnýjuð að mestu
leyti og innréttingar að hluta. Svalir útaf stofu. Glæsilegt
útsýni. Laus við kaupsamning.
Opið hús mánudaginn 17. júlí milli 17:15 og 17:45.
V. 36,9 m.

OPIÐ
HÚS

Snyrtileg 4ra herbergja 97,4 fm íbúð á 4. hæð við Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og þrjú herbergi.
Svalir til vesturs. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni.
Um er að ræða bjarta eign með góðu útsýni miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu.
Opið hús mánudaginn 17. júlí milli 17:15 og 17:45.
V. 31,9 m.

OPIÐ
HÚS

Vel skipulögð og björt 4ra herbergja 99,9 fm enda íbúð á
3. hæð (efstu). Stofan er björt og með suðursvölum. Sjónvarpshol og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er laus strax,
lyklar á skrifstofu. Sjá myndir innná eignamidlun.is. Bókið
skoðun hjá: Brynjar Þ. Sumarliðason lg. fasteignasali s:
896 1168.
V. 34,9 m.

OPIÐ
HÚS

Falleg 79,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Dalaland
í Fossvogi. Íbúðin er upprunalega teiknuð sem 4ra herbergja. Björt stofa með útgangi á rúmgóðar suðursvalir.
Tvö herbergi með skápum. Um er að ræða fallega eign í
vel viðhöldnu húsi á eftirsóttum stað.
Opið hús þriðjudaginn 18. júlí milli 17:15 og 17:45.
V. 44,9 m.

ÁLFALAND 15, 108 REYKJAVÍK

HAÐALAND 5, 108 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Höfum fengið í sölu 420,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Álfaland í Fossvogi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 9 herbergi og tvö baðherbergi. Auk þess er 2ja herb. íbúð með sérinngangi á neðri hæð. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Eignin er í útleigu. Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lögg. fasteignasali s.
864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is. Opið hús mánudaginn 17. júlí milli 17:15 og 17:45. V. 99,8 m.

SKÚLAGATA 40A, 101 REYKJAVÍK

Falleg og vel um gengin 63,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni fylgja tvö
stæði í bílageymslu. Falleg sjávar, fjalla- og borgarsýn. Íbúðin er háð þeim kvöðum að kaupandi þarf að vera 60 ára
eða eldri og í Félagi eldri borgara. Nánari upplýsingar: Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali í síma 896
1168 - brynjar@eignamidlun.is V. 39,6 m.

VATNSENDAHLÍÐ -

ORRAHÓLAR 7,

SKORRADALUR 132

111 REYKJAVÍK

Vel staðsett 229.2 fm einbýlishús ásamt bílskúr. Húsið er teiknað af Kjartani Sigurðssyni arkitekt og innréttingar
hannaðar af Gunnari Magnússýni innanhúsarkitekt. Húsið er að mestu leiti upprunalegt. Eignin skiptist í: Anddyri,
snyrtingu, baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús og fl. Húsið stendur á ca. 1000 fm lóð og
sem býður uppá töluverða stækkunar möguleika. Örstutt er í skóla, leikskóla og að sjálfsögðu í útivist í fossvogsdalnum. V. 95 m. Opið hús mánudaginn 17. júlí milli kl 17:15 og 18:00

DRAUMAHÆÐ 5, 210 GARÐABÆR

OPIÐ
HÚS

Fallegt sumarhús við Vatnsendahlíð í Skorradal. Húsið er
byggt úr bjálkum og stendur á gróinni útsýnislóð. Eignin
er skráð 44,3 fm samkvæmt FMR. Einnig stendur á lóðinni
óskráður geymsluskúr. Húsið stendur á 2819fm leigulóð.
V. 19,9 m.

Góð 94 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð með svalarlokun
og góðu útsýni. Bílastæði í lokaðir bílgeymslu fylgir. Vel
rekið húsfélag og húsvörður. Íbúð merkt: 01 04 07.
Eignin verður sýnd mánudaginn 17. júlí 2017 milli kl.
17:15 og kl. 17:45. V. 44,5 m.

ESKIHLÍÐ 14,

REYNIHVAMMUR 27,

105 REYKJAVÍK

200 KÓPAVOGUR

Fjögurra herbergja 84,4 fm íbúð í kjallara á þessum
vinsæla stað í hlíðunum. Stutt í miðbæinn og alla helstu
þjónustu. Íbúðin getur verið laus fljótlega. V. 34,9 m.

Til sölu tvær íbúðir í 3-býlishúsi 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

VATNSSTÍGUR 21,

MÁNATÚN 13,

101 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

Glæsileg 121 fm 3ja herbergja íbúð við Vatnsstíg 21
í Skuggahverfinu í Reykjavík. Íbúðin er staðsett á 1.
hæð og með svalir/verönd til suðurs. Innréttingar eru
sérsmíðaðar og gólfefni eru sérvalin. Íbúðin er með hærri
lofthæð en almennt gerist. Sjá nánari inná eignamidlun.is. Nánari uppl veitir: Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg.
fasteignasali. s. 824 9098. V. 69,9 m.

Falleg 3ja herbergja 120,5 fm horníbúð á 1. hæð í nýju
glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Eitt stæði
í bílageymslu fylgir íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamning. Nánari upplýsingar veitir: Brynjar Þ. Sumarliðason
löggiltur fasteignasali í síma 896 1168 brynjar@eignamidlun.is V. 54,5 m.

Glæsilegt 157 fm raðhús með bílskúr á grónum stað við Draumahæð í Garðabæ. Húsið skiptist m.a. í stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Viðhaldslítill garður og timburverönd á bakvið
hús ásamt heitum potti. Upphitað bílaplan. Rólegur og gróinn staður þar sem stutt er í alla helstu þjónustu eins og
skóla, Fjölbraut, Smáralind o.fl. V. 79,5 m.

HOLTSVEGUR 39, 210 GARÐABÆR

Glæsileg 91,9 fm tveggja herbergja penthouse íbúð á fjórðu hæð við Holtsveg í Garðarbæ. Bílastæði í bílageymslu
fylgir. Glæsilegt útsýni. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna. Sjá nánar inná eignamidlun.is.
Bókið skoðun hjá: Brynjari Þór Sumarliðasyni lögg. fasteignasala s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is V. 65,9 m.

Stofnað

1983
Sími 520 7500

Við kunnum að meta
fasteignina þína
Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Hildur Loftsdóttir skrifstofa
HÓLMATÚN – EINBÝLI - ÁLFTANES

KALDAKINN 26 – EINBÝLI OPIÐ HÚS

ERLUÁS – EINBÝLI – HFJ.

PIÐ

O

S

HÚ

Sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni hæð með bílskúr, samtals 195
fm. Húsið stendur á fallegri hornlóð, pallar og verandir í garði. Húsið er
laust strax. Verð 69,8 millj.

Ný komið í einkasölu, glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum
tvöföldum bílskúr. Samtals 256 fm. Frábært útsýni og staðsetning. Vönduð
fullbúin eign í sérflokki. Verð 105 millj.

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr samtals 183 fm.
Róleg og góð staðsetning. Húsið er laust strax. Húsið er til sýnis þriðjudaginn 18. júlí frá kl. 17:30-18:00. Verið velkomin.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is

Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Nánari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sigurbjörn Skarphéðinsson

Rakel Eydal

Ásta María Benónýsdóttir

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

Lögg. fasteignasal, skjalagerð.

löggiltur fasteignasali,
sími 897-8061

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Einbýlishús
Raðhús

Kaldakinn, 220-Hafnarfirði

Vandað steinsteypt einbýlishús á rólegum grónum
stað ásamt viðbyggðum rómgóðum bílskúr - Stærð
alls 182,0 fm. þ.e. hús 146,5 og bílskúr 35,5 fm. Húsið
er í góðu viðhaldi. Góð og vel hirt gróin lóð. Afhending við kaupsamning.
Verð 59,5 millj.

Ósabakki-Neðra Breiðholt

Raðhús á fjórum pöllum ásamt bílskúr, samtals 217
fm. Vel skipulagt raðhús á eftirsóttum stað í Neðra
Breiðholti. Yfirfarið og endurnýjað þak. Sólskáli.
Útsýni
er frá fljótlega.
húsinu. Stutt í alla þjónustu, skóla og
Laust
tengibrautir. Innbyggður bílskúr.
Verð kr. 69,8 millj.

4ra herbergja

S Valur Wiium
Kristinn
HÚ sími: 896 6913
Sölumaður,
IÐ

OP

2ja herbergja

4ra herbergja

Stóragerði

4ra herbergja íbúð með bílskúr, 2. hæð við Stóragerði. Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í góðu húsi.
Eftirsóttur staður. Stutt er í alla þjónustu, skóla
og verslanir. Íbúðinni fylgir bílskúr. Afhending við
kaupsamning.
Verð kr. 43,9 millj.

2ja herbergja

3ra herbergja

Álftamýri

Mjög vel staðsett 3ja herbergja íbúð á 3. hæð.
Lýsing. Forstofa/hol, baðherbergi, tvö svefnherbergi,
stofa, suðursvalir, eldhús, og geymsla í kjallara. Einstaklega góð staðsetning, stutt í skóla og leikskóla.
Verð 34,9 millj.

2ja herbergja

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Blikahöfði 1 - Opið hús

Opið hús mánudaginn 17. júlí frá kl. 17:00-17:30
Blikahöfða 1, 270-Mosfellsbæ, Hugguleg og vel
skipulögð 4ra herb. íbúð á 2.hæð í fjölbýli. Suðvestur
svalir og gott útsýni.
Verð 44.8 millj.

Eignin er til afhendingar í janúar 2014.

Hvassaleiti 56 - 63 ára og eldri

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.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Ferjubakki - Neðra Breiðholt

Rúmgóð 71 fm 2ja herbergja horníbúð með frábæru
útsýni við Ferjubakka, Reykjavík. Lýsing. Forstofa, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, stofa, austursvalir
og 8,9 fm geymsla í kjallara.
Verð 28,9 millj.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Flyðrugrandi - Vesturbær

Rúmgóð og hugguleg 2ja herb. 61,7 fm íbúð á 3.hæð
með sérlega stórum suðaustursvölum. Eignin skiptist
í forstofu, eldhús, stofu, svefnherbergi, baðherbergi,
stórar svalir og sér geymslu á 1.hæð hússins. Verð
32,9 millj.

viðskiptalögfr.
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205

einar@fold.is / 893-9132

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Hraunbær 180, Rvk.

Lindargata 58, 101 Rvk., sérhæð.

Víðimelur 54, 107 Rvk, parhús.

OPIÐ HÚS MÁN 17. JÚLÍ KL. 17:30-18

OPIÐ HÚS ÞRI 18. JÚLÍ KL. 12:15-13:00

OPIÐ HÚS ÞRI 18. JÚLÍ KL. 16:30-17

Hraunbær 180, 2. hæð:
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.

S

Ú
ÐH

I

Rakel Viðarsdóttir

Kristín Pétursdóttir

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

OP

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

Góð, rúmlega 80 fm neðri
sérhæð með sérinngangi
á eftirsóknarverðum stað
í miðborg Reykjavíkur.
Tvö svefnherbergi og
tvær stofur. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað
á undanförnum árum.
Mikil lofthæð. Verð 43,9
millj. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Opið hús
þriðjudaginn 18. júlí
kl. 12:15-13:00, verið
velkomin.

S

Ú
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OP

Verð 36,9 millj.
Opið hús mánudag 17. júlí kl.
17:30-18:00, verið velkomin.

I

OP

Víðimelur 54, parhús
með opinni bílgeymslu:
Samtals ca. 150 fm.
parhús sem er á tveimur
hæðum og kjallara. Fimm
svefnherbergi, rúmgóðar
stofur, gengt frá stofu á
svalir og góðan pall og
þaðan í garðinn. Húsið
lítur vel út og er talsvert
endirnýjað.

S

Ú
ÐH

Opið hús þriðjudaginn
18. júlí kl. 16:30-17:00,
verið velkomin.

Laugarnesvegur, 2.hæð,

Barmahlíð,

Gnoðarvogur, 104 Rvk,

2JA HERB.

SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

3JA HERBERGJA

Laugarnesvegur 64,
2. hæð. Góð tveggja
herbergja ca. 48. fm íbúð
í litlu fjölbýlishúsi. Svalir
frá stofu í suðaustur. Laus
strax. Fín fjárfesting.
Verð 27,9 millj.

Barmahlíð: Vel skipulögð
og falleg íbúð á 1.
hæð á góðum stað við
Barmahlíð. Tvær stofur og
tvö svefnherbergi.
Sérinngangur. Suðursvalir
og suður garður.
Sérstæður bílskúr. Húsið
er nýlega steinað að utan
og lítur eignin mjög vel út.

Gnoðavogur, 2.hæð:
Vel skipulögð 3ja herbergja 75 fm íbúð á
annarri 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.

Verð 55 millj.

Verð 34,9 millj.
Laus til afhendingar,
lyklar á skrifstofu.

Sumarhúsahelgi Foldar 22.- 23. júlí 2017
Sumarhús og landsbyggðin
Kálfhólabyggð 13, 311 Borgarfirði.

Heiðarimi 19, Klausturhólum, Grímsnesi.

OPIÐ HÚS LAU 22. JÚLÍ KL. 14-16

OPIÐ HÚS LAU 22. JÚLÍ KL.14-16

IÐ

OP

Kálfhólabyggð 13, 311
Borgarnesi: Góður 53 fm
sumarbústaður ásamt
svefnlofti á stórri lóð (1,7
hektara) í landi Stóra-Fjalls.
Leyfi til þess að byggja annan
bústað. Góð aðkoma. Stutt í
margvíslega þjónustu. 10 mín
akstur frá Borgarnesi. Mikill
trjágróður og gott berjaland.
Hagstæður lóðaleigusamningur. Verð 14,9 millj. Opið
hús laugardaginn 22. júlí
kl. 14-16, verið velkomin.
Helga 690-3912.

S
HÚ

IÐ

OP

Heiðarrimi 19,
Klausturhólum, Grímsnesi:
Ca. 45 fm fallegur bústaður
á góðri eignarlóð á
frábærum stað. Ca. 33 fm.
eldri bústaður er á lóðinni,
hann er í dag notaður sem
geymsla en mögulegt er að
byggja hann upp og nýta
sem gestahús. Samtals er
eignin skráð rúmir 77 fm.
Opið hús laugardaginn 22.
júlí kl. 14-16. Öryggishlið
er inn í hverfið. Sigurjón
896-8591.

S
HÚ

Gjábakkaland 10, Þingvöllum.
OPIÐ HÚS LAU 22. JÚLÍ KL. 13-15

IÐ

OP

S
HÚ

Gjábakkaland 10:
Tæplega 60 fm sumarhús
í einstakri náttúruparadís
í Gjábakkalandi á
Þingvöllum. Umhverfið
er kjarri vaxið og frábært
útsýni yfir Þingvallavatn
og til fjalla. Landið er
innan þjóðgarðs. Góður
pallur er við húsið og
ágæt útiaðstaða. Verð
14,9 millj. Opið hús
laugardaginn 22. júlí kl.
13-15, verið velkomin.
Marínó 6180928.

Sumarhús

Sumarhús Borgarfirði,

Sumarhús við Þingvallavatn.

VIÐ GALTARLÆK

MJÖG GOTT VERÐ.

EINSTÖK STAÐSETNING.

Ca. 90 fm. fallegt sumarhús á frábærum stað við
Galtarlæk með útsýni til
Heklu. Um 100 fm pallur
er í kringum bústaðinn.
Eldhús er með nýlegri
og fallegri innréttingu.
Þrjú svefnherbergi. Stofa
með kamínu og útgengt á
pallinn sem er með mjög
vönduðum heitum potti.
Baðherbergi er snyrtilegt
og rúmgott. Gróðurhús á
lóð. Verð 17,5 millj.

Kálfhólabyggð 12a. Ca.
54 fm. góður bústaður
nálægt Valbjarnarvöllum,
Gljúfurá og Svignaskarði.
Tvö svefnherbergi.
Hagstæður lóðarleigusamningur til 50 ára.
Góður bústaður á góðum
stað í Borgarfirði.
Verð 9,9 millj.
Bókið skoðun hjá
Þórhalli í s. 699-5366.

Samtals 76 fm. fallegt
sumarhús með gestahúsi
á fallegum stað við
Efristíg í þjóðgarðinum
á Þingvöllum. Frábært
útsýni yfir vatnið. Lóðin
er 1 ha. leigulóð. Einstakt
tækifæri til að eignast
sumarhús í þessari
náttúruparadís. Bókið
skoðun hjá Guðbjörgu
í 897-2007 eða Viðari
694-1401.

Suðurgata 56, Siglufjörður,

Brekkugata 51, Þingeyri, einbýli:

Sóleyjargata, 300 Akranes,

EINBÝLI

YFIRTAKA LÁNA

EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Glæsilegt og vel viðhaldið
einbýlishús á góðum stað á
Siglufirði ásamt tvöfaldum
bílskúr, samtals 248,3 fm.
Íbúð, garðskáli og tengigangur,
samtals 200,7 fm og tvöfaldur
bílskúr 47,6 fm. Glæsileg lóð
með góðum sólpalli og hellulagðri verönd. Mikið útsýni.
Húsið er laust til afhendingar
1.9.2017. Skipti möguleg.
Nánari upplýsingar gefur
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.
is / 895-7205. Verð 34 millj.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Mjög gott og vel viðhaldið
151,7 fm einbýlishús á
tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á
útsýnisstað. Stór og góð
lóð. Fjögur svefnherbergi.
Tvö baðherbergi. Parket
og flísar á gólfum. Gott
innra skipulag. Verð 22,9
millj. Áhvílandi er lán
frá Íbúðalánasjóði: 21,6
millj. sem hægt er að
yfirtaka.

117,6 fm efri sérhæð
ásamt 29,3 fm bílskúr,
samtals 146,9 fm.
Sameiginlegur inngangur.
Þrjú svefnherbergi.
Parket og flísar á gólfum.
Eignin þarfnast viðhalds/
endurnýjunar. Verð 22,5
millj. Pantið tíma fyrir
skoðun. Íbúðin er laus
við kaupsamning.

Þú finnur okkur á fold.is

Hvers virði er eignin þín?
- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding
899 9787

570 4800
Löggiltur fasteignasali

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík• • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is
la
3909 • www.101.is • S101@101.is
Tjarnargata 4 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511• 101@101.is
tur 83
0
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
99

Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Brúnastaðir 49 - 112 Reykjavík

IÐ

OP

Opið hús þriðjudaginn 18. júlí 2017
milli kl. 17:30 - 18:00. Allir velkomnir!

S
HÚ

Glæsilegt, rúmgott einbýlishús með
innbyggðum, tvöföldum bílskúr á frábærum
stað í Staðahverfinu í Grafarvogi. Fjögur
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
eldhús, borðstofa, stofa, fjölskyldurými
og tvö aukarými á eftir hæð. Húsið var
endurinnréttað að stórum hluta árið 2007.
Flísar og parket á gólfum, innfeld lýsing að
hluta.

IÐ

OP
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Öldugata 41 - 101 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 17. júlí 2017 milli
kl. 17:00 - 17:30. Allir velkomnir!

S
HÚ

Snyrtileg kjallaraíbúð á þessum vinsæla
stað við Öldugötu 41, íbúðin er 48,9 fm
samkvæmt FMR þar með talin geymsla við
hlið íbúðar sem er 6,4 fm. Gott skápapláss og eldhúsinnrétting nýleg. Íbúðin er
ósamþykkt. Möguleiki á að taka yfir lán frá
íbúðalánasjóði upp á tæpar 9.000.000.

V-28,9 m.

V-92,9 m.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

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

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur,
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

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

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

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

MIKIL SALA – MIKIÐ ÚRVAL NÝBYGGINGA TIL SÖLU – FRÍTT SÖLUVERÐMAT – HRINGDU NÚNA

90%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

Lesa bæði
FBL OG MBL

23%
Lesa bara MBL

10%

Lesa bara FBL

67%
*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup jan.-mars 2017.
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

17. júlí 17:30 – 18:00

17. júlí 18:30 – 19:00

Glaðheimar 26

Lokastígur 20a

104 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 48,9 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér
inngangi. Rúmgott herbergi með góðum skáp,
björt stofa, endurnýjað baðherbergi, vel skipulagt eldhús. Frábær staðsetning í grónu hverfi.
Heyrumst

Ólafur 822 8283

29.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

STÆRÐ: 61,3 fm

Skúlagata 10/Sælukot
340 STYKKISHÓLMUR

FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 37 fm

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum
stað í hjarta borgarinnar. Rúmgott hjónaherbergi, stór stofa, barnaherbergi og eldhúskrókur.
Mjög snyrtileg og falleg íbúð. Laus við kaups.
Heyrumst

Heyrumst

38.900.000

Ólafur 822 8283

Stefán 892 9966

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

39.900.000

Hallakur 2c

107 REYKJAVÍK

210 GARÐABÆR
FJÖLBÝLI

HERB: 3-4

STÆRÐ: 115,8 fm

Mjög falleg og björt íbúð. Fallegar innréttingar,
hluti innbús fylgir með. Íbúðin var endurnýjuð
að mestu árið 2012 og voru breytingarnar
hannaðar af Steinþóri Kára arkitekt
Heyrumst

Gunnar 699 3702

FJÖLBÝLI

HERB:

3

Rúmgóð og falleg þriggja herbergja íbúð á
annarri hæð í viðhaldslitlu fjölbýli við Hallakur
2C. Afgirt sameiginleg lóð og fallegt útsýni frá
íbúð. Laus til afhend.1.9.2017
Heyrumst

56.900.000

Stefán 892 9922

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasali

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Kópavogsbraut 74

Vogatunga 68

51.900.000

17. júlí 18:30 – 19:00

200 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 166,8 fm

270 MOSFELLSBÆR

SÉRHÆÐ

HERB:

5

STÆRÐ: 129,7 fm

Mjög falleg og vel skipulögð 5 herbergja neðri
sérhæð ásamt bílskúrs í vesturbæ Kópavogs.
Skjólsæll sólpallur til suðvesturs.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

Heyrumst

62.700.000

HERB:

4

Stefán 892 9966

62.00.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

17. júlí 17:30 – 18:00

Reyniberg 9

17. júlí 17:30 – 18:00

Hvannhólmi 28

220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 215,2 fm

RAÐHÚS

Glæsilegt endaraðhús að Vogatungu 68. Eignin
afhendist fullbúin með gólfefnum en grófjafnaðri lóð. Afhending í ágúst 2017. Gólfhiti í öllu
húsinu og Epoxy á bílskúrsgólfi.

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS

2

17. júlí 17:30 – 18:00

Grenimelur 29

OPIÐ HÚS

HERB:

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

18. júlí 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 99,4 fm

EINBÝLI

www.airbnb.com, slærð inn Stykkishólmur undir
Sælukot. Uppgert hús, allt innbú fylgir. Hiti í
gólfi. Gistileyfi fylgir eigninni.

EINBÝLI

200 KÓPAVOGUR
HERB:

6

Mjög fallegt og vel skipulagt 6 herbergja einbýlishús með tvöföldum bílskúr í litlum
botnlanga við Reyniberg 9 í Hafnarfirði.
Heyrumst

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

85.900.000

STÆRÐ: 304,8 fm

EINBÝLI

HERB:

8

Virkilega vandað og gott einbýlishús á tveimur
hæðum teiknað af Kjartani Sveinssyni með
stórglæsilegum skjólgóðum suður garði og
tvöföldum bílskúr. Möguleiki á aukaíbúð.
Heyrumst

Helga 822 2123
Löggiltur fasteignasali

89.900.000

Hagaland 8, Mosfellsbæ
PIÐ

O

S

HÚ

GEFÐU
HÆNU

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

GRASARIMI
– PARHÚS Í KJÓS.
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
JÖRÐINBLÖNDUHOLT

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Einstaklega fallegt og vandað 4-5 herbergja einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr á eftirsóknarverðum stað í Mosfellsbæ. Birt stærð eignar er
175,1 m², íbúðarhluti 142,3 m² og bílskúr 32,8 m². Auk þess 15 m² timburskúr
með hita, rafmagni og glugga. Glæsilegur garður með heitum potti,
útisturtu og gosbrunni. Verð 74.800.000.
Opið hús fimmtudaginn 20. júlí kl. 17:30-18:00
Nánari upplýsingar:
866 9140 - Margrét Guðjónsdóttir, hdl. og löggiltur fasteignasali.

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 17. JÚLÍ, 17:3018:00

Blönduholt í Kjósahreppi, ásamt tilheyrandi fasteignum og landsvæði
Laust fljótlega.
sem er ca 100 ha. og þar f eru tún ca 11 ha. Á jörðinni er steinsteypt
íbúðarhús á einni hæð ásamt sérbyggðum bílskúr. Stærð hússins er
161,1 fm. og bílskúr er 37,5 fm. Húsið er í góðu ástandi og vel skipulagt.
Annað eldra steinsteypt íbúðarhús, kjallari, hæð og rishæð. stærð 157,5
fm. endurnýjað
2010.Valur
Hesthús
ogGuðmundsson
reiðhöll, stálgrindarhús,
Kristinn
Wiiumfyrir 10 hesta
Ólafur
sími: 896 6913
klætt með Sölumaður,
yleiningum,
byggt árið 2009, Sölustjóri,
stærð ca.sími:
300896
fm.4090
Reiðskemman
er 18x12 metrar. Við hesthúsið og reiðhöllina er upplýstur reiðvöllur í
fullri stærð. Á jörðinni eru skipulagðar 36 sumarbústaðalóðir. Landið
liggur niður að sjó og er vel girt, fallegt útsýni. Ásett verð 210,0 millj.
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Til Sölu

Eignin er til afhendingar í janúar 2014.

KLETTÁS 17, 210 GARÐABÆR
Vel skipulagt fimm herbergja 188.4 fm raðhús á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr, góðum afgirtum garði og heitum potti á svölum.
Aðkoma að húsinu er snyrtileg og góð með hellulögðu bílaplani
Eignin er laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings.
VERÐTILBOÐ

Allar nánari upplýsingar gefur
Böðvar Sigurbjörnsson
lögfræðingur - bodvar@stakfell.is
eða í síma: 660 4777

GEFÐU
VATN

20613
- Núpur í tilDýrafirði
Atvinnuhúsnæði
leigu.
Heimavist, lóð nr. 2.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Eignin er laus strax.

Um er að ræða húsnæði, áður heimavist (kvennavist) héraðsskólans
Dan V.S.hússins
Wiium er talin vera 733Ólafur
ásamt íbúð. Stærð
m² ogGuðmundsson
eigandi er
og löggiltur fasteignasali
Sölustjóri, sími: 896 4090
Ríkissjóðurhdl.,Íslands.
Húsnæðið er byggt á árunum 1954 til 1956. Áhugasamir bjóðendur
eru hvattir til að kynna sér ástand húsnæðisins til hlítar. Húseignin
er til sýnis í samráði við Guðmund Ástvaldsson í síma 894 9409 á
skrifstofutíma.
Ekki er búið að þinglýsa lóð undir húsið (lóð merkt 2) en lóðin hefur
verið afmörkuð og talin vera 4.620 m². Kvöð er á lóð nr. 1 (Gamli skóli)
um aðkomu og bílastæði.
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er brunabótamat er kr.
151.950.000,- og fasteignamat er kr. 16.640.000,-.
Húseignin er til sýnis í samráði við Guðmund Ástvaldsson í síma 894
9409 á skrifstofutíma.
Óskað er eftir tilboðum í eignina. Tekin verður afstaða til móttekinna
tilboða eftir 1. september 2017. Innsend tilboð skulu gilda í 4 vikur frá
þeim degi.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, sími
530 1400. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 og
15:00.
Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960 1985

TIL LEIGU VEITINGAREKSTUR
SKÍÐASKÁLANS Í HVERADÖLUM

Veitingarreksturinn er í 800fm húsnæði og skiptist í 3 sali sem taka
380 manns í sæti, fullbúið eldhús með góðum tækjum, vandaðar
innréttingar, allt sem þarf til veitingarrekstrar fylgir ásamt
heimasíðu. Möguleiki að vera með minjagripaverslun á jarðhæð.
Skíðaskálinn er þekktur fyrir jólahlaðborð, brúðkaups, afmælis og
öll önnur veisluhöld.
Allar upplýsingar veitir Kristbjörn Sigurðsson lgf. S: 692-3000

MIÐBÆR FASEIGNASALA - VEGMÚLA 2 - S 588-3300- midbaer@midbaer.is

Til Sölu
20382
HOLTASEL 38 REYKJAVÍK

Einbýlishús á góðum stað í Seljahverfinu í Breiðholti með fallegu
útsýni af svölum til norðvesturs. Húsið er á tveimur hæðum, auk
kjallara og bílskúrs sem hefur verið innréttaður sem stúdíóíbúð með
baðherbergi og svefnlofti.
Eignin verður til sýnis miðvikudaginn 19. júlí kl. 11:00 – 13:00
Ekki verður tekið við tilboðum fyrir en eftir sýningu.
Laus við kaupsamning
Verð 74,5 m
Nánari upplýsingar og kauptilboðsblað má finna á heimasíðu
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Save the Children á Íslandi

Til Sölu

Til Sölu

20290 - Núpur í Dýrafirði –

20289 - Núpur í Dýrafirði
Gamli skóli, lóð nr. 1

Heimavist, kennslustofur og íbúðir, lóð nr. 3.

Um er að ræða tvær aðalbyggingar með tengibyggingu. Húsin eru
tvær hæðir og kjallari. Bygging húsanna hófst árið 1964.
Save the Children á Íslandi

Í húsinu eru þrjár íbúðir og 36 herbergi, kennslustofur, matsalur,
eldhús og þvottahús. Í tengibyggingu eru skrifstofur og móttaka
en húsnæðið allt er í dag leigt undir ferðaþjónustu. Áhugasamir
bjóðendur eru hvattir til að kynna sér ástand húsnæðisins til hlítar.
Húseignin er til sýnis í samráði við Guðmund Ástvaldsson í síma 894
9409 á skrifstofutíma.
Ekki er búið að þinglýsa lóð undir húsið (lóð merkt 3) en lóðin hefur
verið afmörkuð og talin vera uþb. 26.370 m².
Heildarflatarmál húsanna er talin vera 2.437 m² skv. Þjóðskrá Íslands
– fasteignaskrá og brunabótamat kr. 616.550.000,- og fasteignamat kr.
63.910.000,-.
Húseignin er til sýnis í samráði við Guðmund Ástvaldsson í síma 894
9409 á skrifstofutíma.
Óskað er eftir tilboðum í eignina. Tekin verður afstaða til móttekinna
tilboða eftir 1. september 2017. Innsend tilboð skulu gilda í 4 vikur frá
þeim degi.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.

Save the Children á Íslandi

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, sími
530 1400. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 og
15:00.
Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Um er að ræða elsta húsnæði fyrrum héraðsskólans á Núpi í
Dýrafirði, eigandi er Ríkissjóður Íslands.
Húsnæðið er upprunalega byggt árið 1931 og með síðari viðbyggingum. Húsið er að hluta á þremur hæðum en tveggja hæða
álmur til beggja handa og íþróttahús við bakhlið. Í húsinu voru
skólastofur, heimavist, kennaraíbúðir, matsalur, eldhús, sundlaug
og íþróttahús. Áhugasamir bjóðendur eru hvattir til að kynna sér
ástand húsnæðisins til hlítar. Húseignin er til sýnis í samráði við
Guðmund Ástvaldsson í síma 894 9409 á skrifstofutíma.
Ekki er búið að þinglýsa lóð undir húsið (lóð merkt 1) en lóðin
hefur verið afmörkuð og talin vera 5.570 m². Kvöð er á lóðinni um
aðkomu og bílastæði fyrir lóð nr. 2. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands
– fasteignaskrá er stærð hússins 1.419 m², brunabótamat er kr.
225.550.000,- og fasteignamat er kr. 27.955.000,-.
Óskað er eftir tilboðum í eignina. Tekin verður afstaða til móttekinna tilboða eftir 1. september 2017. Innsend tilboð skulu gilda í 4
vikur frá þeim degi.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is.
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík,
sími 530 1400. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00
og 15:00.
Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Smáauglýsingar
Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Tjaldvagnar

Varahlutir

Garðyrkja

Camp let tjaldvagn til sölu verð130
þús 8682352

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Wv póló árg 04 ek 224 þús
skoðaður 5 dyra beinsk nýleg dekk
verð aðeins 235 þús gsm 8927852

Hjólbarðar

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

GOLFBÍLL

Þjónusta

Yamaha YDRE 48 volt Golfbíll
(rafmagn) ver leikandi 36 holur á
hleðslu, árg 2013 með húsi, verð
aðeins 990 þús !!! Uppl veittar í síma
8972908

Honda CRV disel árg 2005 2,2 vél
ekinn 165 þúsund beinskiptur
nýleg dekk skoðaður dráttarkrókur
eiðslugrannur topp bíll verð 1150
þús 8927852

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Bókhald

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069

Málarar

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

HONDA

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

Pípulagnir

Bílar óskast
Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

HONDA

CR-V Elegance

CR-V Executive

Nýskráður 7/2016, ekinn 19 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Nýskráður 5/2016, ekinn 25 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.690.000

Verð kr. 5.490.000

BÍLL DAGSINS

Bíll dagsins kr.

HONDA CR-V Panorama
Nýskráður 5/2007, ekinn 145 þús.km., bensín,
sjálfskiptur 5 gírar.

HONDA

1.790.000

HONDA

CR-V Elegance Navi 2wd diesel

CR-V Executive

Nýskráður 7/2016, ekinn 10 þús.km.,
dísel, 6 gírar.

Nýskráður 3/2011, ekinn 88 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.390.000

Verð kr. 3.190.000

HONDA

HONDA

HONDA

CR-V Elegance

CR-V ES

Nýskráður 5/2007, ekinn 128 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Nýskráður 5/2005, ekinn 157 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

Verð kr. 1.690.000

Verð kr. 990.000

HONDA

CR-V Lifestyle diesel

CR-V Lifestyle

Nýskráður 2/2014, ekinn 102 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 5 gírar.

Nýskráður 10/2010, ekinn 94 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.290.000

Verð kr. 3.290.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00
Lokað laugardaga í sumar.

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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Spádómar

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

Til bygginga

Keypt
Selt

Atvinna
ÓSKA EFTIR 3-4 HERB.
ÍBÚÐ/HÆÐ

Til sölu

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

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.

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.
Uppl. í síma 863 4291

Erum með smiði, aðstoðarmenn
við smiði, verkamenn, flísara,
múrara og aðra iðnaðarmenn sem
geta byrjað strax. Við finnum réttu
mennina fyrir þig. Verkleigan sími:
780-1000 vinna@verkleigan.is

intellecta.is

Tímavinna eða tilboð.

S. 893 6994

VANTAR ÞIG STARFSMENN?

Húsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Atvinna óskast

SPÁSÍMINN 908 5666

Önnur þjónusta

RÁÐNINGAR

Húsnæði óskast

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

Óska eftir stúdíoíbúð fyrir 1. sept.
Skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 694
7249

Óskast keypt

Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Tilkynningar
Parketslípun/sólpallaslípun/
parketvélaleiga um allt land. www.
parketslipunmeistarans.is -7817200
í Reykjavík og Akureyri.

Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Norðlingaholt-Elliðabraut 4-12

Athafnasvæði (AT3) verður íbúðarbyggð (ÍB47)
Fjölgun íbúða. Skilgreining nýs byggingarreits íbúðarhúsnæðis

Tilkynningar

r

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 30. mars 2017 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Aðalskipulagsbreytingin er auglýst samhliða
breytingu á deiliskipulagi Norðlingaholts.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 eru hér auglýst tillaga að
eftirfarandi deiliskipulagi:

Tálknafjörður

Deiliskipulag fyrir fyrir
frístundabyggð og þjónustulóðar á
milli Hólsár og skólasvæðis
í Tálknafirði.

Í tillögunni felst að áður skilgreindu athafnasvæði er breytt í íbúðarbyggð. Gert er ráð fyrir að í stað atvinnuhúsnæðis
rísi á svæðinu um 200 íbúðir. Byggingarmagn á svæðinu breytist ekki. Markmið breytingartillögu er mæta aukinni
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, bæta ásýnd svæðis og styrkja Norðlingaholt sem sjálfbært hverfi til lengri tíma (sjá
Skrifstofa borgarstjóra
nánar adalskipulag.is).
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá
17. júlí 2017 til og með 28. ágúst 2017. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b. Tillöguna má
einnig nálgast á reykjavik.is undir skipulag í kynningu.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við
tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
eigi síðar en 28. ágúst 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps auglýsir hér með skv. 1. mgr.
41. gr skipulagslaga nr, 123/2010 tillögu að deiliskipulagi fyrir
frístundabyggð og þjónustulóðar á milli Hólsár og skólasvæðis
í Tálknafirði.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps samþykkti á fundi sínum
9. mars 2005 að auglýsa deiliskipulag á svæði milli Hólsár
og skólasvæðis skv. 25. gr. laga nr. 73/1997 m.s.br. Afmörkun
skipulagssvæðisins náði yfir um 7,8 ha og fól í sér 17 lóðir fyrir
frístundabyggð, þar af eina með 5 smáhýsum, eina lóð fyrir
þjónustu/hótel, leiksvæði, kirkjulóð og kirkjugarð. Ofangreind
skipulagstillaga var ekki auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og
tók því aldrei lögformlega gildi, en tillagan sem hér er lögð
fram byggir á henni. Deiliskipulagstillaga þessi nær jafnframt
yfir deiliskipulag fyrir hótel og kirkju sem var samþykkt 7.júní
2000 en nú verða þær breytingar að lóð og byggingareitur fyrir
hótel stækkar og lóð fyrir smáhýsi er færð á lóð númer 17 við
Kirkjuhólsbraut. Deiliskipulag er í samræmi við aðalskipulag
Tálknafjarðar 2006-2018.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum 17.
júlí nk. til 28. ágúst 2017. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 28. ágúst 2017.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps,
Miðtún 1, 460 Tálknafirði.
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi
Geislalind
6. Breytt deiliskipulag
Borgarverkfræðingur
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa
tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Geislalind 6. Í breytingunni felst stækkun á einbýlishúsi auk byggingar á
stakstæðri vinnustofu og bílgeymslu á lóðinni. Heildarstærð einbýlishúsins eftir stækkun verður um 145 m2 í
stað um 130 m2 og stærð bílgeymslu og vinnustofu er áætluð 133 m2. Nýtingarhlutfall lóðarinnar verður eftir
breytingu 0,2. Uppdráttur í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 20. mars 2017. Nánar
vísast til kynningargagna.
Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 2.
Borgarverkfræðingur
hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 18. júlí 2017.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulagsog byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl.
15:00 föstudaginn 1. september 2017.

Hagdeild

Skipulagsstjóri Kópavogs
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MÁNUDAGUR

Sandra María Jessen á hóteli íslenska liðsins í Ermelo. Akureyringurinn hefur náð ótrúlegum bata eftir að hafa slitið aftara krossband á Algarve-mótinu í mars. FRÉTTABLAÐIÐ/TOM

Lagði mikið á sig til að ná EM

Sandra María Jessen sleit aftara krossband í mars en lagði ótrúlega mikið á sig til að komast í stand fyrir Evrópumótið og það tókst.
Akureyringurinn segir mikilvægt að í íslenska hópnum séu fyrirmyndir utan að landi sem sýna að allt er hægt í boltanum.
draumnum að koma á svæðið þá
er ennþá meiri eftirvænting og vilji
Tómas Þór Þórðarson
tomas@365.is

FÓTBOLTI Fáir leikmenn íslenska
kvennalandsliðsins eru eflaust
þakklátari fyrir að vera komnir á
EM í Hollandi en Akureyringurinn
Sandra María Jessen, leikmaður
Þórs/KA. Sandra sleit nefnilega
krossband á Algarve-mótinu í mars
og datt þá fæstum í hug að hún yrði
í lokahópnum fyrir EM.
Þessi öflugi framherji meiddist
í leik á móti Noregi en myndband
af atvikinu fór eins og eldur í sinu
um netheima. Löppin á Söndru fór
alveg í keng og kom í ljós að krossband var slitið. En samt er hún
mætt til Hollands.
Sandra var orðin stjarna í íslenskum fótbolta ung að aldri en hún var
lykilmaður í liði Þórs/KA sem varð
Íslandsmeistari árið 2012. Hún var
svo sannarlega í myndinni fyrir
lokahópinn á EM 2013 en meiddist
þá og missti af mótinu. Því er það
enn merkilegra fyrir hana að hafa
ekki misst af öðru mótinu í röð.

Mikil vinna
„Það er rosalega gaman að vera
komin hingað. Ég er virkilega sátt
þar sem ég er búin að bíða eftir
þessu lengi. Ég missti af EM síðast
út af meiðslum. Ég hef stefnt að
þessu lengi. Að vera komin hingað
og búin að ná markmiðinu og

til að
gera vel
á mótinu
s j á l f u . Ég
er ánægð og
spennt,“ segir
Sandra María sem
áttar sig á áhyggjum
fólks sem sáu atvikið í
apríl.
„Þetta leit ekki vel út og
ég held að allir sem að sáu
atvikið á móti Noregi hafi
hugsað að ég væri ekki að
fara að ná EM. Það kom
auðvitað upp í hugann
þar sem ég hugsaði: „Fokk,
þetta er EM-ár og þetta er

búið, nákvæmlega eins og gerðist
síðast“.“
Sandra hitti bæklunarlækni sem
sagði henni að „bara“ aftara krossbandið væri slitið. Það var því smá
möguleiki á að ná Evrópumótinu
og norðankonan gerði allt til þess
að komast með.
„Ég greip tækifærið strax og
ákvað að gefa allt sem ég gat til að
komast hingað. Ég er því rosalega
stolt og ánægð að vera komin
hingað með hópnum,“ segir
Sandra María sem lagði
mikið á sig til að ná þessum
ótrúlega bata.
„Þetta var rosalega mikil
vinna. Ég þurfti að vera
dugleg og samviskusöm
og tilbúin að taka því
sem kom upp á og reikna
með bakslögum. Sem betur fer
gekk þetta hraðar en talið var. Það
að fá engin bakslög var líka sigur
fyrir mig því hver vika skipti máli
upp á að ná EM.“

Beðið eftir þessu lengi
Stelpurnar okkar fengu svakalegar
kveðjur í Leifsstöð á föstudaginn
áður en þær flugu til Hollands.
Múgur og margmenni mætti til að
kveðja stelpurnar og óska þeim
alls hins besta. Fjölmargir leikmenn liðsins og þjálfarar hafa
viðurkennt að þetta var
meira en hópurinn
bjóst við og þetta
snerti leikmennina.
„Ég held að við séum
enn þá að reyna að átta sig á

Þótt við búum ekki
fyrir sunnan eru
alveg jafnmiklir möguleikar
á að við getum náð einhverjum árangri.
Sandra María Jessen

Sandra María hefur
skorað sex mörk í átján
leikjum fyrir íslenska
landsliðið.
þessu. Ég sjálf var ekki búin að ná
þessu fyrr en ég vaknaði daginn
eftir og fór að heyra ensku á hótelinu. Þetta er samt eitthvað sem
við erum búnar að bíða eftir lengi
þannig það er rosalega gott að vera
komin hingað og við erum virkilega spenntar,“ segir Sandra María.
Fyrsti leikur liðsins er á morgun
á móti Frakklandi sem er eitt allra
besta lið heims og líklegur sigurvegari á mótinu. Okkar stelpur
þurfa að koma sér niður á jörðina
eftir allt havaríið heima og einbeita
sér að leiknum og það verður ekkert mál.
„Við erum alveg búnar að ná
okkur niður eftir þennan fallega
dag sem okkur þótti samt rosalega vænt um. Ég held að við séum
allar komnar niður á jörðina og
eru farnar að einbeita okkur að
leiknum á móti Frakklandi. Við
þurfum svo sannarlega að einbeita

okkur að þeim leik ef við ætlum að
eiga möguleika á að vinna,“ segir
Sandra María.

Norðlenskar fyrirmyndir
Sandra María er önnur af tveimur
leikmönnum hópsins sem spila
með íslenskum liðum á landsbyggðinni en hin er Sigríður Lára
Garðarsdóttir, leikmaður ÍBV.
Sandra er Akureyringur og hefur
spilað allan sinn feril með Þór/KA
og er eins konar stolt Akureyrar á
þessu móti.
Sandra er þó ekki eini Akureyringurinn í hópnum því tveir fyrrverandi leikmenn Þórs/KA, Arna
Sif Ásgrímsdóttir og Rakel Hönnudóttir eru einnig í íslenska liðinu.
Arna og Sandra urðu Íslandsmeistarar saman árið 2012. Arna
spilar nú með Val eftir árs dvöl í
atvinnumennsku og Rakel er fyrirliði Breiðabliks.
„Að sjálfsögðu finnur maður
fyrir stuðningnum að norðan sem
og frá öllum landsmönnum. Það
er auðvitað samt skemmtilegt og
gott fyrir norðurlandið að hafa mig,
Örnu Sif, Rakel og fleiri til að sýna
að það er allt hægt. Þótt við búum
ekki fyrir sunnan eru alveg jafnmiklir möguleikar á að við getum
náð einhverjum árangri,“ segir
Sandra María og bætir við:
„Ég held að það sé mikilvægt fyrir
stelpur að hafa einhverjar til að líta
upp til sem eru utan að landi. Það
er bara frábært að hér eru þrjár sem
eru uppaldar á Akureyri. Ég held að
þetta gefi ungum stelpum mikið.“

SUMARLEIÐIN

Fullt af gagnamagni
fyrir aðeins minna.

SKRÁÐU ÞIG Á 365.IS

TÍMAMÓT
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Merkisatburðir

1751 Innréttingarnar, hlutafélag um eflingu iðnaðar á
Íslandi, eru stofnaðar á Þingvöllum að frumkvæði Skúla
Magnússonar landfógeta.
1930 Þýska loftskipið Graf Zeppelin kemur til Íslands og
flýgur yfir alla suðurströnd landsins.

17. JÚLÍ 2017

MÁNUDAGUR

Hef eiginlega ekki gert
annað en hugsa um fótbolta
Lárus Grétarsson lauk þriggja áratuga ferli sínum sem fótboltaþjálfari í liðinni viku með
sæmd en þó fyrr en hann hafði áformað. Þá hófst fyrsta sumarfríið í 30 ár.

Þ
1932 Stytta af Leifi heppna Eiríkssyni er afhjúpuð á Skólavörðuholti í Reykjavík. Hún er gjöf Bandaríkjamanna til
Íslendinga í tilefni af þúsund ára afmæli Alþingis árið 1930.
1936 Spænska borgarastyrjöldin hefst.
1945 Potsdam-ráðstefnan hefst. Þar hittast Harry S.
Truman Bandaríkjaforseti, Jósef Stalín, leiðtogi Sovétríkjanna og Winston Churchill, forsætisráðherra Bretlands.
1946 Fyrsti landsleikur Íslands í knattspyrnu er leikinn í
Reykjavík. Hann er á móti Dönum og lýkur með sigri þeirra
3-0.
1976 Sumarólympíuleikar eru settir í Montréal í Kanada.
1980 Saddam Hussein er valinn forseti Íraks.
1989 Langferðabíll með 27 farþega hrapar niður í 40 metra
djúpt gil er hann fer út af veginum á Möðrudalsöræfum.
Farþegarnir eru norrænir jarðfræðingar og sleppa flestir lítið
meiddir.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Brynhildur Olgeirsdóttir
Hátúni 17, Reykjavík,

andaðist sunnudaginn 9. júlí á
hjúkrunarheimilinu Hömrum,
96 ára að aldri. Hún verður jarðsungin frá
Háteigskirkju, miðvikudaginn 19. júlí klukkan 11.
Ástríður Hauksdóttir
Trausti Hauksson
Kjartan Hauksson
Ísak Sverrir Hauksson

Georg Tryggvason
Alda Björk Marinósdóttir
Ásgerður Jónsdóttir
Guðrún Bryndís Karlsdóttir
Olga Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, systir, amma og
langamma,

Helga Sigfúsdóttir

Furulundi 31, Akureyri,

lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu
aðfararnótt föstudagsins 14. júlí.
Útförin verður auglýst síðar.
Rúnar Heiðar Sigmundsson
Gunnar Örn Rúnarsson
Bryndís Valgarðsdóttir
Sigrún Rúnarsdóttir
Magnús Magnússon
Sigmundur Ernir Rúnarsson
Elín Sveinsdóttir
Guðrún Sigfríð Rúnarsdóttir
Sigfús Karlsson
Jón Gísli Sigfússon
barnabörn og barnabarnabörn.
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5000.

etta eru óneitanlega tímamót hjá mér. Svolítið óvænt.
Ráðgerði reyndar að hætta
1. september en svo sagði
skrokkurinn stopp og læknar
staðfestu það. Ég er með ónýt hné og
á biðlista eftir að komast í liðskipti en
sá listi er langur og ætlar alla að drepa í
þessu fína heilbrigðiskerfi, þar á meðal
mig,“ segir Lárus Grétarsson sem hætti
sem knattspyrnuþjálfari í síðustu viku
eftir þrjátíu ár.
Lárus hefur lengst þjálfað Fram. Lokaleikurinn var 12. þessa mánaðar við
Keflavík á Iðavöllum. „Við unnum 4-2
eftir að hafa verið 2-0 undir. Strákarnir
vildu gefa mér gjöf en það leit ekki vel út
í hálfleik. Þeir náðu þó að skora fjögur
mörk í seinni hálfleik og klára leikinn,
ég er mjög þakklátur þeim fyrir það.
Þetta var 2. flokkur, hann er í efstu deild.
Í upphafi er ég Framari en svo er mikið
Fjölnishjarta í mér líka enda bý ég í
Grafarvoginum.“
Þjálfaraferillinn byrjaði í Færeyjum
1987. „Ég gerði milljón mistök í upphafi og viðurkenni það. Var ungur og
óreyndur en á marga góða vini í Færeyjum. Maður finnur ekki betra fólk. Var
í Eiði sem var bara 600 manna bær en
ef mig vantaði leikmenn sótti ég þá í
næstu bæi. Byrjaði með meistaraflokk
EB sem heitir nú EB/Streymur, vegna
sameiningar sem ég átti minn þátt í með
því að sameina yngri flokkana. Því fljótlega fór ég að þjálfa alla flokka og gamla
bílprófið mitt gilti á rútu liðsins þannig
að ég keyrði allan EB-kúrsinn. Svo var
ég sjúkraþjálfari í viðlögum líka. Það er
bara eins og hér heima. Íslenskir þjálfarar þurfa að geta allt.“
Hver skyldi vera eftirminnilegasti
leikurinn á ferlinum? „Það sem kemur
fyrst upp í hugann er leikur sem skilaði Fjölni í Grafarvogi, fyrsta Íslandsmeistaratitlinum, nýstofnuðum. Þá var
ég þjálfari 5. flokks Fjölnis. Þeir leikmenn eru nú í dag þjálfarar eða leikmenn í mörgum liðum úti um allt. Ég
hafði þrjú ár áður verið með tvo flokka
hjá Fram, unnið allt og vildi breyta til. Á
fyrsta ári hjá Fjölni fór ég með 5. flokk
alla leið í úrslitaleik á móti Fram, gamla
liðinu mínu og við unnum það á Valbjarnarvellinum í september í sól og

„Ég er aldrei aðgerðarlaus. Kann það ekki,“ segir Lárus Grétarsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ.

20 stiga hita. Allur Grafarvogurinn var
mættur og mér fannst frábært að vera
partur af fyrsta titli félagsins. Stundum
horfi ég á myndband af leiknum og ég
er enn stressaður þegar ég bíð eftir að
dómarinn setji flautuna upp í sig og
flauti leikinn af. Mér fannst hann svo
lengi. Það trompaðist allt þarna, fólkið
þyrptist inn á völlinn og ég man ekki
framhaldið. Auðvitað þótti mér vænt
um Framstrákana en þegar komið er út á
völlinn er ég stríðsmaður í eðli mínu þó
eftir leikinn sé ég vinur andstæðinganna.
Fram er sigursælasta félagið sem ég hef
verið hjá. Ég hef þjálfað Aftureldingu og
Gróttu líka og það hefur oft verið gaman.

Þetta er búin að vera mikil vinna en ég
hefði ekki viljað missa af einni mínútu.
Ég hef eiginlega ekki gert annað en
hugsa um fótboltann 24-7. Það tók mig
langan tíma í nótt að sofna.“
Lárus er þó ekki atvinnulaus, hann
er húsvörður íþróttahússins í Háaleitisskóla/Álftamýri og kveðst vinna þar alla
daga og öll kvöld frá hausti til vors. „Ég er
aldrei aðgerðarlaus. Kann það ekki. Bara
spurning hvað ég eigi að taka mér fyrir
hendur það sem eftir er af sumrinu. Þetta
er fyrsta sumarfríið sem ég tek síðan
1987 og ég er svolítið í lausu lofti. Það
var ágætt að þú hringdir, ég hef þá eitthvað að gera á meðan!“ gun@frettabladid.is

Leika á hljóðfæri sem sjaldan sjást hér á landi
„Ég verð með tónleika í Sigurjónssafni annað kvöld, þriðjudag, ásamt
kostaríska lútuleikaranum Sergio
Coto Blanco,“ segir Sólveig Thoroddsen hörpuleikari og heldur áfram. „Þar
munum við leika á hljóðfæri sem sjást
sjaldan hér á landi, sumsé ítalska þríraða hörpu, endurreisnarlútu og teorbu
sem er bassalúta. Þetta eru endurgerðir
af gömlum hljóðfærum.“
Á efnisskránni verður tónlist frá endurreisnar- og snemmbarokk tímanum,
að sögn Sólveigar. „Við ætlum að spila
upp úr enskum lútuhandritum frá 16.
öld og líka verk eftir Bellerofonte, Castaldi, Giovanni Girolamo Kapsberger,
Joan Ambrosio Dalza og fleiri snillinga
sem voru uppi á þeirri sömu öld.“
Sólveig kveðst hafa lært hörpuleik
hér á landi hjá Marion Herrera og
Sophie Schoonjans en haldið utan til
frekara náms við Royal Welsh College of
Music & Drama í Cardiff haustið 2009.
„Ég kynntist þríraðahörpu hjá velskum
hörpuleikara og það vakti áhuga minn

Sólveig með hörpu og Sergio Coto Blanco með lútu.

á eldri gerðum hörpu svo ég fór í meistaranám í sögulega upplýstum flutningi
á slíkar hörpur í Bremen í Þýskalandi.
Þar útskrifaðist ég fyrir ári síðan og

starf a nú í Brem en og ná grenni með
mismunandi kammerhópum.“
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.30.
– gun

Ferðavörur

Hjólafestingar

Hjólavagnar

Ferðabox

Allt fyrir bílinn
Sti l l i ng hf. | Sí mi 5 20 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@s t i lli n g. i s
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Mánudagur
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ÞRAUTIR

MÁNUDAGUR

Suðvestanátt í dag,
víða 5-10 m/s. Skýjað
að mestu og dálítil
væta um tíma suðvestan- og vestanlands. Bjart með
köflum á austanverðu landinu. Hiti
10 til 18 stig, hlýjast
austantil.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Kristol átti leik gegn Samulj
í Sovétríkjunum sálugu árið
1976,
Hvítur á leik
1. Rf7+! Hxf7 2. Hxe8 Rh3+ 3.
gxh3 Hf1+ 4. Kg2 Hf2 5. Kg3
1-0. Teimor Radjabov sigraði á
Grand Prix-mótinu í Genf sem
lauk sl. laugardag.
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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.

www.skak.is: Hraðskákmót hjá
Vín í dag.
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LÓÐRÉTT
1. töng
3. fæddi
4. freðmýri
5. skjön
7. endalaus
10. skilaboð
13. struns
15. sálga
16. bókstafur
19. leyfist
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Pondus
Það geta’ ekki allir verið
gordjöss.

3

LÁRÉTT: 2. góss, 6. ee, 8. lík, 9. fis, 11. fá, 12. ilmar,
14. ísrek, 16. ef, 17. krá, 18. fum, 20. il, 21. frár.
LÓÐRÉTT: 1. kefi, 3. ól, 4. sífreri, 5. ská, 7. eilífur, 10.
sms, 13. ark, 15. kála, 16. eff, 19. má.

Skák

LÁRÉTT
2. fjármunir
6. tveir eins
8. svipuð
9. ögn
11. hljóta
12. angar
14. íshroði
16. hvort
17. knæpa
18. óðagot
20. þófi
21. fimur

Eftir Frode Øverli

Það geta’ ekki allir verið
töff.
Það geta’ ekki allir orðið
fabjúlöss...eins og ég.

Það geta’ ekki
allir meikað’ það
....eins og ég.

Það
geta’ ekki allir
verið gordjöss.

Eru þeir að
gera þetta
til að pirra
mig? Hættu
nú!

.is
Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Lykilatriðið
í snjóbrettamennsku
er að finna jafnvægi.

Og svo snýst þetta um
að fela skaðann.

Snjóbrettaplatan
mín!

Allt það
helsta úr heimi
TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

Barnalán
Ég trúi ekki að
mamma hafi sent
okkur út í rigninguna
til að leika.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekki ég
heldur.

Hvað eigum við að
gera, rúlla okkur um
í drullunni
eins og svín?

sniff
Þetta er
ótrúlegt.

Svo þér finnst
þetta í lagi?

Þetta er það
sem mig hefur
dreymt um
alla ævi.

MÁNUDAGUR
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5%

KAU
P
Í SA TU BÍÓ
M
MBÍ
Ó AP IÐANN
PINU

Miðasala og nánari upplýsingar


CHICAGO SUN TIMES

93%

SÝND KL. 6, 9

93%

ÍSL. 2D KL. 4, 6
ENSK. 2D KL. 4

THE UNTOLD STORY OF
TUPAC SHAKUR

SÝND KL. 10.40

SÝND KL. 8, 10.20

SÝND KL. 5, 8

KL. 2 - 4 - 6 - 8
KL. 3 - 5 - 7
KL. 9 - 10
KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
KL. 8 - 10
KL. 5 - 8 - 11

PLANET OF THE APES 2D
SPIDER-MAN 2D
THE HOUSE
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
BAYWA
BAYW
YWATCH
ATCH

KL. 2 - 2:50 - 3:20 - 5:40
KL. 8 - 10:50
KL. 5:30

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

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

17. JÚLÍ 2017
Tónlist:
Hvað? Schumann Fantasía og þjóðlegir tónar
Hvenær? 12.30
Hvar? Harpa
Sigurgeir Agnarsson, leiðari sellódeildar Sinfóníuhljómsveitar
Íslands og Nína Margrét Grímsdóttir, píanóleikari spila á tónleikunum Schumann Fantasía
og þjóðlegir tónar sem eru hluti
af Reykjavík Classics-tónleikaröðinni. Tónleikarnir eru spilaðir
tvisvar í dag, klukkan 12:30 og
15:30.
Hvað? Ludovico Einaudi í Reykjavík
Hvenær? 20.00

Hvað? Lifandi tónlist í Akranesvita
Hvenær? 13.00
Hvar? Akranesviti
Nemendur Tónlistarskólans á
Akranesi flytja tónlist fyrir gesti
Akranesvita.

Námskeið:
Hvað? Tæknismiðja (4-6 ára)
Hvenær? 09.00
Hvar? Háskóli Reykjavíkur
Á tæknismiðjunni fá nemendur tækifæri til að leysa hin ýmsu verkefni
með tækninni á skapandi máta sem
hluti af teymi, tækniteymi. Sköpun,
Samvinna og Leikur eru einkunnarorð
Tæknismiðjunnar. Á tæknismiðjunni

KL. 5 - 7:45 - 10:35
KL. 5 - 7:45 - 10:30
KL. 8 - 10:35
KL. 5 - 7:45
KL. 5
KL. 10:20

AKUREYRI

ALL EYEZ ON ME
THE HOUSE
TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D

Í tæknismiðjunámskeiðinu sem hefst í dag fá nemendur tækifæri til að leysa hin ýmsu verkefni með tækninni á
skapandi máta sem hluti af teymi. NORDICPHOTOS/GETTY

Hvar? Harpa
Ítalska tónskáldið og píanóleikarinn Ludovico Einaudi verður
með tónleika í Eldborgarsal Hörpu
þann 17. júlí. Einaudi leikur þar
úrval verka af nýjustu plötu sinni
„Elements” auk fjölda annarra
verka frá hans magnaða tónsmíðaferli. Elements inniheldur
tólf hljóðverk þar sem leikið er á
píanó, strengjahljóðfæri, slagverk,
gítar og rafhljóðfæri. Verkin eru
innblásin af frumþáttum nátt
náttúrunnar, stærðfræði og vísinda,
ólíkum tónlistarstefnum og listaverkum.

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

ÁLF
ÁLFABAKKA

AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 3D
ALL EYEZ ON ME
ALL EYEZ ON ME VIP
THE HOUSE
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWA
BAYW
YWATCH
ATCH

Sýnd með íslensku tali í 2D og 3D

fá krakkarnir að kynnast fjölbreyttum
tæknieiningum, róbótum og forritun.
Námskeiðið er kennt dagana 17.-21.
júlí á milli klukkan 09.00 til 12.00.
Hvað? Masterclass með Dönu Alexu
Hvenær? 17.30
Hvar? Sporthúsið
Dansskóli Birnu Björns kynnir
masterclass námskeið með Dönu
Alexu. Þátttaka kostar 3.500 krónur fyrir nemendur skólans, 5.000
krónur fyrir aðra. Skráning fer
fram á VAKAJOJO@GMAIL.COM.
Hvað? Byrjendamóttaka í Nauthólsvík
Hvenær? 09.00
Hvar? Nauthólsvík
Algjörir byrjendur í siglingum fá
kennslu við hæfi þessa viku áður
en þeir hefja æfingar. Á vegum
Siglingaliðsins Brokey

Uppákomur:
Hvað? Meditation Lunch Hour (in
English)
Hvenær? 12.00
Hvar? Oddsson
Hugleiðsluklukkutími í hádeginu
fyrir þá sem vilja byrja vikuna með
krafti. Þátttaka er ókeypis fyrir
gesti Oddsson en annars kostar
þátttaka 2.000 krónur.

KL. 8 - 10:50
KL. 8
KL. 5
KL. 10

ALL EYEZ ON ME
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWA
BAYW
YWATCH
ATCH
PIRA 2D
PIRATES

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5 - 8 - 10:50

92%

KL. 10:30
KL. 5:40
KL. 10:10

Mark Wahlberg

Anthony Hopkins

KL. 8
KL. 4:50 - 7:30

KEFLA
KEFLAVÍK

PLANET OF THE APES 3D
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D
SPIDER-MAN 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D

KL. 7:30 - 10:20
KL. 5:30
KL. 7:40 - 10:20
KL. 5:30

KL. 5:40


THE PLAYLIST

Ertu að leita
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

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

Mánudagur

Sumar
þáttur

STELPURNAR OKKAR
Fjölbreyttur frétta- og mannlífsþáttur í léttum dúr þar sem
þrautreyndir dagskrárgerðarmenn Stöðvar 2 fjalla um allt milli
himins og jarðar á léttu nótunum. Í þætti kvöldsins skreppur
Gummi Ben. út að borða með stelpunum okkar á Mathúsi
Garðabæjar og þau spjalla um boltann og lífið í kringum hann.

MAGNAÐ

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

Ný

þáttaröð

Fyrsti
þáttur

GAME OF THRONES

Sjöunda serían um magnað valdatafl og blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja þær ná yfirráðum yfir
hinu eina sanna konungssæti, The Iron Throne.

FEÐGAR Á FERÐ
Í þessum þætti heimsækja
feðgarnir 99 ára gamlan
munnhörpuleikara á Höfn í
Hornafirði og svo skreppa þeir
í hjólaferð í Reykjavík.

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 The Simpsons
07.25 Kalli kanína og félagar
07.50 The Middle
08.15 2 Broke Girls
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Who Do You Think You Are
11.05 Sullivan & Son
11.25 Drop Dead Diva
12.05 Margra barna mæður
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
14.40 X-factor UK
15.25 X-factor UK
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen Skemmtilegur spjallþáttur með hinni einu og sönnu
Ellen DeGeneres sem fær til sín
góða gesti og slær á létta strengi.
Þættirnir eru með þeim vinælustu í sinni röð um allan heim
enda hefur Ellen einstakt lag á
gestum sínum nær að skapa einstakt andrúmsloft í salnum sem
skilar sér beint til áhorfenda sem
sitja heima í stofu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar
19.35 Feðgar á ferð Þriðja þáttaröð 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 lífið. Eins og
þeim einum er lagt ná feðgarnir
alltaf að líta á björtu hliðarnar og
hafa sérstaka hæfileika til þess
að draga það besta úr hversdagsleikanum.
20.00 Roadies
21.00 Suits
21.45 Game of Thrones
22.50 Vice
23.25 Veep Sjötta þáttaröðin ef
þessum bráðfyndnu og margverðlaunuðu gamanþáttum. Julia
Louis Dreyfus er hér í hlutverki
þingmanns sem ratar í starf varaforseta Bandaríkjanna.
23.55 Empire
00.40 Better Call Saul
01.35 The Leftovers Fyrir þremur
árum hvarf skyndilega hópur
af fólki sporlaust af jörðinni og
nú fylgjumst við með þeim sem
urðu eftir og þurfa að kljást við
eftirköstin og það óútskýrða.
Þetta er þriðja þáttaröðin af
þessum vinsælu og æsispennandi þáttum og sem fyrr fara
Justin Theroux, Liv Tyler, Amy
Brenneman og Ann Dowd með
aðalhlutverkin.
02.35 The Mentalist
03.20 Black Work
04.10 Battle Creek
04.50 The Listener
05.35 2 Broke Girls
05.55 The Middle

17.20 Raising Hope
17.45 The New Girl
18.05 Community
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.25 Stelpurnar
19.50 Who Do You Think You Are?
UK
20.55 Grimm
21.40 The Originals
22.25 The Sopranos
23.25 Sleepy Hollow
00.10 Modern Family
00.30 Curb Your Enthusiasm
01.00 Stelpurnar
01.25 Who Do You Think You Are?
UK
02.25 Grimm
03.10 Tónlist

11.00 Jem and the Holograms
12.55 Steel Magnolias
14.50 Paul Blart. Mall Cop 2
16.25 Jem and the Holograms
18.25 Steel Magnolias
20.25 Paul Blart. Mall Cop 2
22.00 Horrible Bosses
23.55 Far From The Madding
Crowd Áhrifamikil og rómantísk mynd frá 2015 sem byggð
er á samnefndri skáldsögu eftir
Thomas Hardy. Myndin gerist á
Viktoríutímanum í Englandi, en
þar eru þrír biðlar á eftir hinni
ákveðnu og sjálfstæðu Bathsheba Everdene; sauðfjárbóndinn Gabriel Oak, liðþjálfinn kærulausi Frank Troy, og hinn efnilegi
piparsveinn William Boldwood.
Með aðalhlutverk fara Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen og Tom Sturridge.
01.55 The Perfect Guy
03.35 Horrible Bosses

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Kormákur
08.11 Zigby
08.25 Stóri og Litli
08.38 Brunabílarnir
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Kormákur
12.12 Zigby
12.26 Stóri og Litli
12.39 Brunabílarnir
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Kormákur
16.12 Zigby
16.26 Stóri og Litli
16.39 Brunabílarnir
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Lína Langsokkur

SPORT

ROADIES

07.15 Pepsí deild kk-Víkingur R.
- Valur
08.55 Formúla E
10.30 Formúla 1 - Keppni
12.50 Inkasso deildin-Grótta Leiknir F.
14.30 International Champions Cup
16.10 Pepsí deild kk-Víkingur R.
- Valur
17.50 Pepsí deild kk-Víkingur
Ó. - ÍA
19.55 Pepsí deild kk-Stjarnan - KR
22.00 Pepsímörkin
23.25 Formúla E - Highlights
00.20 Pepsí deild kk-Stjarnan - KR
02.00 International Champions Cup

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

SUITS

STÖÐ 2

Ný

þáttaröð

Sjöunda serían um lífið á
lögfræðistofu í New York þar
sem ólíkir starfsmenn hennar
eru þaulreyndir þegar kemur
að lausn erfiðra mála.

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

Könnuðurinn
Dóra kl. 9.00,
13.00 og 17.00

GOLFSTÖÐIN
08.00 John Deere Classic
11.00 US Women's Open
16.00 Scottish Open
21.00 PGA Highlights
21.55 John Deere Classic

RÚV
15.20 Golfið
15.50 Ítalía - Rússland
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Háværa ljónið Urri
18.11 Róbert bangsi
18.22 Skógargengið
18.33 Undraveröld Gúnda
18.44 Vísindahorn Ævars III
18.50 Vísindahorn Ævars
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 David Attenborough.
Haldið í háloftin
20.30 Eldhugar íþróttanna
21.00 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.20 Veðurfréttir
22.25 EM kvenna. Samantekt
22.40 Sumartónleikar í Schönbrunn 2017
00.20 Mótorsport
00.50 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
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
13.35 Dr. Phil
14.15 Rachel Allen's Everyday
Kitchen
14.40 Psych
15.25 The Great Indoors
15.50 Royal Pains
16.35 King of Queens
17.00 Younger
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with
James Corden
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 starring
Jimmy Fallon
23.40 The Late Late Show with
James Corden
00.20 CSI
01.05 Hawaii Five-0
01.50 Star
02.35 Scream Queens
03.20 Casual
03.50 APB
04.35 Shades of Blue
05.20 Nurse Jackie

ÚTVARP
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

100 ÁRA
AFMÆLIS
TILBOÐ
L200 Double Cab 4x4

4.750.000
Verðlistaverð: 5.750.000

SVONA VERÐ BÝÐST BARA EINU SINNI Á HUNDRAÐ ÁRA FRESTI
Mitsubishi L200 4X4 fangar hugmyndina um sportlegan pallbíl með því að blanda saman þægindum
fólksbílsins og notagildi pallbílsins. Hann er byggður á heilli grind, með dráttargetu upp á 3,1 tonn og 450 Nm
togkraft. Hátt og lágt drif er staðalbúnaður auk fjölda annarra atriða sem gera aksturinn ljúfari og verkin léttari.
Nú færðu L200 á ótrúlegu afmælistilboði með fimm ára ábyrgð. Komdu og prófaðu pallbílinn sem skilar
sínu og gott betur þegar mest á reynir.
•
•
•
•
•
•
•

Byggður á heilli grind
Fjórhjóladrifinn
Hátt og lágt drif
3,1 tonna dráttargeta
Þægileg fjöðrun
2,4 lítra dísilvél, 178 hestöfl
Handfrjáls Bluetooth símabúnaður með USB tengi

•
•
•
•
•
•
•
•

Leðurklætt aðgerðastýri
Hraðastillir með hraðatakmarkara
Upplýsingatölva í mælaborði
Fjarstýrðar samlæsingar
6 hátalarar (2 hátíðnihátalarar)
Akreinavari
Hæðarstillanlegt stýri með aðdrætti
Loftkæling

•
•
•
•
•
•
•
•

Hiti í sætum
Bakkmyndavél
Doublecab útgáfa
17" álfelgur 245/65 R17
Skyggðar rúður
Krómpakki og samlitað útlit
Aurhlífar að aftan og framan
Baksýnisspegill með birtudeyfi

• Armpúði á milli framsæta
• Rafdrifnar rúður að aftan
og framan
• Regnskynjari, dagljósabúnaður
og þvottur á aðalljósum

FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Sumar
útsalan
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ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Cassic botni
ÚTSALA

30%
AFSLÁTTUR
af 160 x 200 og
180 x 200 cm

• Svæðaskipt
pokagormakerfi
• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar pr. m2
• Vandaðar kantstyrkingar

Nature’s SUPREME
160 x 200 cm
Fullt verð: 134.900 kr.

Aðeins 94.430 kr.
Nature’s SUPREME
180 x 200 cm
Fullt verð: 149.900 kr.
Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

SILKEBORG
hægindastóll
með skemli

Aðeins 104.930 kr.

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR

Stillanlegur hægindastóll.
með skemli. Dökkbrúnt
eða svart leður.
Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 59.940 kr.

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR

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

Aðeins 71.940 kr.
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

Högni Egilsson er kominn í samstarf með útgáfufyrirtækinu Erased Tapes. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Plötufyrirtæki
er eins og heimili
tónlistarinnar
Í seinustu viku skrifaði söngvarinn Högni Egilsson undir samning
við breska plötufyrirtækið Erased Tapes og í haust kemur út fyrsta
sólóplatan hans. Hann segir ómetanlegt að finna gott plötufyrirtæki
til að vinna með því slíkt fyrirtæki getur verið eins og fjölskylda.

Þ

etta er í fyrsta sinn sem
ég gef út plötu á eigin
vegum,“ segir Högni
Egilsson um nýju hljómplötuna sem hann sendir
frá sér í haust. „Hún kemur út í
samstrafi við útgáfufyrirtækið Erased Tapes en ég var að skrifa undir
samning við það.“
Högni kveðst vera spenntur fyrir
samstarfinu við Erased Tapes en
hann hefur fylgst með fyrirtækinu
í gegnum árin. „Ég var að leita að
góðu plötufyrirtæki til að fara í
samstarf við, því plötufyrirtæki
virkar eins og fjölskylda og heimili
fyrir músíkina þína. Svona samstarf
hefur ýmislegt gott í för með sér,
varðandi dreifingu og sýnileika.“
Samstarf Högna við Erased Tapes
markar nýjung hjá útgáfufyrirtækinu. „Erased Tapes er þekkt fyrir
að gefa út „instrumental“-tónlist,
og þetta er í rauninni fyrsta platan
sem þau gefa út með söngvara.
Þannig að það er nýtt fyrir þeim,“
segir Högni. „Þetta fyrirtæki hefur
á sér orð fyrir að gefa út vandaða
og framsækna tónlist og útgáfunni

ÞÚ TEKUR BARA
ÞÍNAR ÁKVARÐANIR
OG LÆRIR AÐ STANDA MEÐ
SJÁLFUM ÞÉR.

er vel stýrt, fagurfræðilega séð. Ég
kann vel að meta að vinna með
fólki sem hefur metnað til að skapa
verk sem hafa þýðingu fyrir tónlistaráhugafólk“

Fjölbreytt tónlist
Spurður nánar út í plötuna sem
kemur út í haust segir Högni að
um fjölbreytta plötu sé að ræða.
„Platan hefur ákveðið landslag.
Hljóðfærasamsetning, tónmál og
söguþráður skapa dramatík sem
hjálpar hlustandanum að fara í
gegnum marga heima og komast í
tæri við myndir sem skapa átök, tilfinningu og andrúmsloft, kyrrt eða
stormasamt.“
Nýja platan er tilbúin. „Platan er
tilbúin og ég er afskaplega spenntur. Og svo í kjölfar útgáfu hennar

þá hefst bara ný plötugerð. Þetta
verður bara gaman.“

Notar hjartað
Eins og áður sagði er þetta fyrsta
sólóplatan sem Högni sendir frá sér
en áður var hann gjarnan kenndur
við hljómsveitina Hjaltalín sem
sendi frá sér þrjár breiðskífur.
Aðspurður hvernig sé að vinna að
gerð sólóplötu í samanburði við
plötu með hljómsveit segir Högni:
„Þetta er kannski eins og að vera
einn einhversstaðar í fjarska. Þú
tekur bara þínar ákvarðanir og
lærir að standa með sjálfum þér.
Notar hjartað til þess að finna
rétta leið. Heim eða eitthvert út í
buskann.“
Spurður út í hvort það sé erfiðara að vera einn segir Högni: „Nei,
ekki beint erfiðara, bara öðruvísi.
En ég var náttúrlega ekki einn að
gera þessa plötu, ég vann með frábæru samstarfsfólki, meðal annars
textahöfundi og upptökustjóra. Og
í þeirri samvinnu var ástríða í loftinu og ég held að hana sé að finna í
músíkinni.“ gudnyhronn@ 365.is
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ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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Gömul próf

H

Hágæða Amerískt heilsurúm
með fimm svæða skiptu
pokagorma kerfi, millistíft með
mjúkum topp og stífum köntum
ásamt botni og fótum.

(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

SUMMER GLOW

4AFSL0ÁT%
TUR!

Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

SUMARTILBOÐ 167.226 kr.
ARGH!!! 170717

áskólakerfið á Íslandi á við
eilítið vandamál að stríða. Í
of mörgum námskeiðum eru
sömu prófin lögð fyrir nemendur ár
eftir ár. Þeir nemendur sem verða
sér úti um eldri prófin frá samnemendum eða prófbúðum eru því mun
betur staddir en þeir nemendur sem
gera það ekki og kjósa að læra allt
námsefnið.
Til að komast í gegnum ákveðin
fög er það nefnilega talin góð og
gild aðferð að læra bara svörin við
prófinu frá því í fyrra í stað þess að
læra allt efnið sem er til kennslu.
Jafnvel bara frekar skynsamlegt
þegar það er gefið að þú munir ljúka
námskeiðinu með hærri einkunn og
mun minni fyrirhöfn.
Það slæma er þó að úr þessu námskeiði útskrifast nemandi með litla
þekkingu á námsefninu. Öllu verra
er að þetta mismunar nemendum.
Nemandi með litla þekkingu á efninu og gamalt próf fær líklega hærri
einkunn en nemandi með mikla
þekkingu á efninu en ekkert próf.
Þeir nemendur sem þekkja fleiri eru
síðan líklegri til að fá gömlu prófin
send sem dreifast hratt á milli samnemenda.
Mér þykir frábært að nemendur
geti fengið að sjá eldri próf frá kennurum til viðmiðunar og geti þannig
undirbúið sig fyrir álíka spurningar.
En þegar nákvæmlega sömu
spurningar með nákvæmlega sömu
svörum koma ár eftir ár en aðeins
hluti nemenda hefur þau undir
höndum er kerfið ekki í lagi.
Þó er mikilvægt að taka það fram
að í fullt af námskeiðum er þetta
ekki svona og fjölmargir harðduglegir nemendur fara í gegnum námið
sitt með því að tileinka sér allt
námsefnið. En þannig ætti það að
vera í öllum námskeiðum, alltaf.
Í hvert sinn sem ég heyri "topp
250 í heiminum" hugsa ég um gömlu
prófin og glotti út í annað. Ég hvet
stjórnendur Háskóla Íslands og
annarra háskóla til að skoða málið
og taka á þessu.

eða 14.828 kr. á mánuði*

- vaxtalausar afborganir og fyrsta greiðsla í október 2017

Fatboy Junior púðinn (60x60x72sm)
Verð frá 17.727 kr.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

YFIR

3LITI0R

333 kr
á dag*

Fatboy Original

púðinn (60x60x110sm)

Verð frá 23.650 kr.

Fatboy Headdemock hengirúm
*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Verð frá 47.886 kr.
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