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Námsgögn
verða keypt
af eiginmanni
formanns
skólanefndar
Seltjarnarnesbær mun kaupa námsgögn fyrir börn
í 1. til 6. bekk af A4. Eiginmaður Sigrúnar Eddu
Jónsdóttur, formanns skólanefndar og bæjarráðs,
er eigandi A4. Hún segist enga aðkomu hafa haft að
málinu en hún sé vissulega hagsmunaaðili.
STJÓRNSÝSLA „Ég kom ekki nálægt
þessu. Auðvitað er svona alltaf
óheppilegt, ég játa það, en ég hef
aldrei komið nálægt ritfangakaupum skólans eða bæjarins,“
segir Sigrún Edda Jónsdóttir, formaður bæjarráðs og skólanefndar
Seltjarnarnesbæjar. Í vor samþykkti skólanefndin að kaupa inn
helstu námsgögn fyrir börn í 1. – 6.
bekk Mýrarhúsaskóla. Um er að
ræða blýanta, strokleður, yddara,
skæri, lím og annað sem metið var
sem svo að væri kostnaðarsamt á
innkaupalista skólans samkvæmt
upplýsingum frá Ásgerði Halldórsdóttur bæjarstjóra. Foreldrar
og forráðamenn barnanna þurfa
þó enn að kaupa stílabækur og
plastmöppur en börn í 7. –10.
bekk við Valhúsaskóla njóta ekki
þessarar niðurgreiðslu. Tugir skóla
hafa að undanförnu ákveðið að
greiða námsgögn fyrir grunnskólabörn í vetur.
Sigrún Edda segir skólann hafa
komið með tillögu í vor um að
greiða hluta námsgagna yngri
bekkjanna. Hún hafi verið samþykkt samhljóða í skólanefnd og
skólastjórnendum falið að útfæra
það. „Síðan hef ég ekki komið
nálægt málinu.“
Þorgerður Anna Arnardóttir,
aðstoðarskólastjóri grunnskóla
Seltjarnarness, segir aðspurð að
leitað hafi verið tilboða hjá helstu

Sigrún Edda Jónsdóttir, formaður
bæjarráðs og
skólanefndar Seltjarnarnesbæjar.

heildsölum og ritfangaverslunum
vegna kaupa bæjarins á námsgögnunum. Þar hafi A4 átt lægsta
tilboðið og því hafi verið tekið.
Heildarkostnaður bæjarins vegna
innkaupanna eigi þó enn eftir að
koma í ljós.
A4 sem hreppti samninginn er í
eigu félaga sem forstjóri þess, Egill
Þór Sigurðsson, á en hann er eiginmaður Sigrúnar Eddu Jónsdóttur.
Samkvæmt ferilskrá Sigrúnar á vef
Sjálfstæðisflokksins var hún meðeigandi fyrirtækisins og starfaði
við fjármál og eignaumsýslu þess
til ársins 2011. Þegar Fréttablaðið
ræddi við Sigrúnu á sunnudagskvöld kvaðst hún ekki hafa heyrt
af því að A4 hefði fengið samninginn en sagði skiljanlegt að sú staðreynd vekti tortryggni. Aðkoma
hennar væri þó engin.
„Ég á ekki í A4, maðurinn minn
á það. En auðvitað er ég mikill
hagsmunaaðili, það er ekki spurning. En ég hef aldrei komið nálægt
innkaupum bæjarins á ritföngum,
það er bara ekki hægt.“ – smj

Aftur óeining
Bankarnir hafa
um leiðtogakjör hag af aukinni
verðbólgu
STJÓRNMÁL Skiptar skoðanir eru

meðal Sjálfstæðismanna í borginni
um ágæti boðaðs leiðtogakjörs fyrir
borgarstjórnarkosningarnar sem
fyrirhugað er í október. Stjórn Varðar
fundar í kvöld vegna málsins.
Skiptar skoðanir eru meðal flokksmanna um ágæti leiðtogaprófkjörsins. Á síðustu dögum hefur
Fréttablaðið átt samtöl við nokkra
Sjálfstæðismenn sem eru andvígir
þessari leið. Telja þeir meðal annars
að dagsetningin sé óhentug.
„Það er landsfundur hjá flokknum í
byrjun nóvember og við töldum heillavænlegast að oddviti og borgarstjóraefni lægi fyrir fyrir hann. Annars sé
hætta á að landsfundurinn litist af þeim
slag en ekki þeirri málefnavinnu sem
þar á að fara fram,“ segir Árni Árnason,
stjórnarmaður í Verði. – jóe / sjá síðu 6

VIÐSKIPTI Verðtryggingarmisvægi
stóru viðskiptabankanna þriggja
hefur aukist um 139 prósent á síðustu fimm árum. Misvægið hefur
aukist úr 160 milljörðum í 384
milljarða en mest er aukningin hjá
Landsbankanum eða 97% af eiginfé
bankans í lok júní.
Verðtryggingarmisvægi banka er
munurinn á verðtryggðum eignum
og skuldum bankanna.
Allir bankarnir þrír eiga meira
af slíkum eignum en skuldum sem
þýðir að meiri verðbólga skilar
bönkunum aukningu í hreinum
vaxtatekjum. Hafa þeir því mikla
fjárhagslega hagsmuni af því að
verðbólga aukist.
– kij / sjá síðu 4

Knapinn Jakob Svavar Sigurðsson varð heimsmeistari í tölti 2017 á nýafstöðnu heimsmeistaramóti í hestaíþróttum
sem fram fór í Oirschot í Hollandi. Hann átti eftirminnilega sýningu á glæsihryssunni Gloríu frá Skúfslæk. Árangur
íslenska liðsins var fádæma góður í töltkeppninni og fór það heim með gull, silfur og brons. MYND/ KRIJN BUIJTELAAR

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Guðmundur Andri
Thorsson skrifar um Trump og
hryðjuverkið í Charlottesville. 11
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SPORT ÍBV varð bikarmeistari í
fimmta sinn. 13
LÍFIÐ Hljómsveitin Maus mun

spila á Airwaves
hátíðinni í nóvember næstkomandi
og þar ætlar hún
að taka plötuna Lof
mér að falla að
þínu eyra í heild
sinni, en platan
verður 20 ára
þennan sama
nóvember. 26
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Minntust Hafliða

Hæg breytileg eða suðaustlæg átt
í dag. Víða skúrir upp úr hádegi en
samfelld rigning suðaustantil.
SJÁ SÍÐU 18

Úti er um
vatnsævintýrið
VIÐSKIPTI Skiptum er lokið á þrotabúi
félagsins IV Iceland ehf. sem hugðist
taka við keflinu af Kanadamanninum
Otto Spork á Rifi á Snæfellsnesi með
vatnsverksmiðju þar um slóðir.
Engar eignir fundust í búi IV
Iceland og lauk skiptum 4. ágúst
síðastliðinn en félagið hafði verið
úrskurðað gjaldþrota í Héraðsdómi
Vesturlands í janúar 2016. Lýstar
kröfur námu ríflega 24,3 milljónum
króna. IV Iceland var samkvæmt
síðasta ársreikningi félagsins frá
2011 í eigu félagsins IV sem skráð er í
Lúxemborg. IV Iceland keypti vatnsverksmiðjuhús Iceland Glacier Product árið 2012 en fram kom í fréttum
þá að eigendur félagsins væru breskir
fjárfestar.
Árið 2014 sagði Vísir frá því að illa
hefði gengið hjá IV Iceland að standa
við framkvæmdaáætlun og ekkert
þokast í því að koma vatnsframleiðslu á Snæfellsnesi á koppinn. – smj

Banaslys við
Reynisfjöru
SLYS Maður á sjötugsaldri lést við
Reynisfjöru í Mýrdal laust fyrir klukkan sjö í gærkvöld þegar hann féll til
jarðar eftir að hafa flogið þar um á
svifvæng.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi báru lífgunartilraunir ekki árangur og var hann
úrskurðaður látinn á staðnum.
Maðurinn var erlendur ferðamaður.
Rannsókn málsins er í höndum lögreglunnar á Suðurlandi. Ekki var unnt
að greina frá nafni mannsins þegar
Fréttablaðið fór í prentun. Þetta er
níundi ferðamaðurinn sem lætur lífið
af slysförum hér á landi það sem af er
ári.
Öryggismál við Reynisfjöru hafa verið
nokkuð í kastljósi fjölmiðla undanfarin ár, en ráðist hefur verið í ýmsar
aðgerðir í þeim tilgangi að upplýsa
gesti við fjöruna um aðstæður og
hvað beri að varast. Fjölmargir hafa
kallað eftir auknu eftirliti og frekari
merkingum í fjörunni. – khn

Fjöldi fólks kom saman á Rútstúni í Kópavogi í gærkvöldi til að minnast Hafliða Arnar Bjarnasonar sem svipti sig lífi á geðdeild í síðustu viku eftir
að hann var fluttur þangað í sjálfsvígshættu. Vinir Hafliða skipulögðu athöfnina en þeim fannst hann eiga skilið að hans yrði minnst á góðan og fallegan hátt. Kveikt var á kertum og mikill samhugur ríkti meðal viðstaddra. Hafliði Arnar var 23 ára þegar hann lést. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlutabréf
í Snapchat
hríðfalla
VIÐSKIPTI Hlutabréf í Snapchat hríðféllu um sautján prósent í verði eftir að
félagið birti uppgjör annars fjórðungs
ársins. Rekstur félagsins gekk verr
en greinendur spáðu. Félagið tapaði
meira en 400 milljónum dala, eða
42,3 milljörðum króna, á tímabilinu.
Hlutabréfaverð í Snapchat hefur lækkað nær látlaust frá því að félagið var
skráð á markað í mars. Gengi bréfanna
var sautján dalir á hlut við skráningu
en er nú undir fjórtán dölum.
Evan Spiegel, stofnandi og forstjóri
Snapchat, reyndi á fundi
með fjárfestum að
blása þeim kjark í
brjóst. Lofaði hann
að hvorki hann né
meðstofnandinn,
Robert Murphy,
myndu selja hlutabréf sín í félaginu á
árinu. – kij

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

Ríkið vann dómsmál
um bústað í þjóðgarði
Maður sem átti samþykkt tilboð í sumarhús á Valhallarstíg tapaði dómsmáli
er hann höfðaði eftir að ríkið gekk inn í kaupin. Húsið var talið ónýtt og þjóðgarðsvörður lét rífa það áður en dómur féll. Óljóst er með áfrýjun til Hæstaréttar.
DÓMSMÁL Ríkið mátti kaupa sumarhúsið á Valhallarstíg 13 á Þingvöllum segir Héraðsdómur Reykjavíkur
sem hafnaði þar með kröfum Sigurðar H. Garðarsson sem hafði áður
fengið samþykkt tilboð í bústaðinn
hjá fyrri eigendum.
Félagið V86 ehf. keypti bústaðinn
á Valhallarstíg 13 sumarið 2007. Á
bak við kaupin var annar eigenda
V86, Svanur Kristbergsson. Eins og
önnur sumarhús í Þingvallaþjóðgarði stendur bústaðurinn á leigulóð í eigu ríkisins. Vegna stefnu
Þingvallanefndar um að lóðarleiguréttur sé í höndum einstaklinga en
ekki fyrirtækja var leigurétturinn
skráður á Svan sjálfan á árinu 2010.
Í ágúst 2012 gerði Sigurður H.
Garðarsson tilboð í eignina á Valhallarstíg. Hömlur, dótturfélag
Landsbankans, var þá afsalshafi
hússins sem verðsett var hjá bankanum og samþykkti tilboðið. V86
var tekið til gjaldþrotaskipta í október 2012.
Upphófst nú afar flókin atburðarás. Þjóðgarðsvörður sendi forsætisráðuneytinu bréf í febrúar 2014 og
lýsti þar vilja Þingvallanefndar til að
nýta forkaupsrétt og eignast húsið
fyrir þær 19,25 milljónir króna sem
Sigurður H. Garðarsson hafði boðið
í það. Varð það úr að ríkið keypti
húsið og færði í umsjá Þingvallanefndar sem, eins og fram hefur
komið í Fréttablaðinu, ætlaði sér að
fjarlægja húsið og opna aðgang fyrir
almenning að bakka Þingvallavatns.
Sigurður undi ekki þessum málalyktum og stefndi ríkinu, Þingvallanefnd, Svani Kristbergssyni auk
skiptastjóra þrotabús V86 fyrir
héraðsdóm.

Valhallarstígur 13 sumarið 2015. Húsið var rifið í febrúar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Bústaðurinn á Valhallarstíg 13 var byggður árið
1965. Húsið, sem var úr
timbri, var 54 fermetrar.
Meðal raka Sigurðar var að komið
hafi verið langt út fyrir þann 15 daga
forkaupsrétt sem Þingvallanefnd
hafi í slíkum málum áður en tekin
hafi verið ákvörðun um að nýta
réttinn og hann því fallinn niður.
Þingvallnefnd hafi brotið gróflega reglur um stjórnsýsluhraða og
stjórnsýslurétt.
Lögmaður ríkisins sagði
engar stjórnsýslureglur, hvorki

skráðar né óskráðar, hafa verið
brotnar. Kaupsamningur Sigurðar
hafi fallið niður tveimur mánuðum
eftir dagsetningu hans þar sem í
samningnum hafi verið fyrirvari
um að Þingvallanefnd samþykkti
að framselja lóðarréttindin til hans.
Það hafi nefndin ekki gert. Undir
þetta sjónarmið lögmanns ríkisins
tók Héraðsdómur Reykjavíkur og
sýknaði ríkið. Sigurður segir að enn
hafi ekki verið tekin ákvörðun um
hvort dómnum verði áfrýjað til
Hæstaréttar. Hann tjái sig ekki um
málið í bili. Þjóðgarðsnefnd lét rífa
bústaðinn í febrúar. Í kaupsamningi
Sigurðar var þess einmitt getið að
húsið væri ónýtt. gar@frettabladid.is

ENNEMM / SÍA /

Einn vinsælasti bíllinn í sínum flokki

N M 8 3 3 1 0 R e n*Miðað
ault C
a puppgefnar
t u r 5 x 3 8tölur
á gframleiðanda
úst
við
um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Nýr Renault CAPTUR

KOMDU OG REYNSLUAKTU NÝJUM
CAPTUR Í DAG
Renault Captur er einn af vinsælustu bílum landsins í sínum stærðarflokki. Þessi sparneytni og
snaggaralegi bíll hefur slegið í gegn hjá kaupendum sem vilja bíl sem þægilegt er að stíga inn í,
þeir sitja hátt í og sjá vel út um alla glugga.
Renault Captur er fáanlegur beinskiptur eða sjálfskiptur með bensín eða dísilvélum sem nota
einungis frá 3,7l/100 km* í blönduðum akstri.

„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

Komdu og reynsluaktu nýjum Captur í dag.

RENAULT CAPTUR ZEN

Verð frá: 2.690.000 kr.
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Sóðaskapur á Hornafirði og átaks þörf
SAMFÉLAG Bæjarráð Hornarfjarðar
hvetur alla til að ganga betur um urðunarstaðinn í Fjárhúsavík og bendir
á að aðeins er heimilt að losa þar
garðaúrgang. Áhyggjuefni er hvað
umgengnin þar er slæm.
Í fundargerð bæjarráðs var farið
yfir ábendingar frá heimsókn framkvæmdastjóra HAUST, Heilbrigðis-

Tveir menn sváfu í gámnum þegar
eldur kom upp. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Grunaður
um íkveikju

LÖGREGLUMÁL Maður sem grunaður
er um að hafa kveikt í íbúðargámi
fyrir útigangsfólk á Granda aðfaranótt sunnudags var yfirheyrður í gær.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu
er nú beðið niðurstaðna tæknideildar
sem rannsakaði eldsupptök á vettvangi. Ekki liggur fyrir hvað manninum gekk til en hann var samkvæmt
upplýsingum frá lögreglu í annarlegu
ástandi þegar atvikið átti sér stað.
Tveir menn voru sofandi í gámnum
þegar eldur kom upp í honum og
komust þeir út við illan leik. Lögreglu
barst tilkynning um eldinn klukkan
tvö aðfaranótt sunnudags og var hinn
grunaði handtekinn skömmu síðar.
Gámurinn er talinn óíbúðarhæfur
en öðrum íbúðareiningum tókst að
bjarga frá tjóni. Farið verður fram á
gæsluvarðhald yfir manninum. – smj

Lík af manni
fannst í Hvítá
LÖGREGLUMÁL Í leitarflugi Landhelgisgæslu með björgunarsveitarmönnum Eyvindar á Flúðum í gær
fannst lík af karlmanni við austurbakka Hvítár, neðan Brúarhlaða.
Líkið hefur verið flutt til rannsóknar á Rannsóknarstofu Háskólans í réttarmeinafræði þar sem
fram fer krufning á því ásamt því að
kennslanefnd ríkislögreglustjóra
mun vinna með réttarmeinafræðingi að því að bera kennsl á það.
Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi eru taldar
sterkar líkur á því að líkið sé af Nika
Begadze sem féll í Hvítá við Gullfoss
þann 19. júlí síðastliðinn. – smj

eftirlits Austurlands, Helgu Hreinsdóttur, vegna ástands og umgengni
við urðunarstaðinn í Lóni, jarðvegstipp í Fjárhúsavík og móttöku- og
flokkunarstöð. Kemur fram að
umgengni á þessum stöðum er
ábótavant og mikilvægt að gerð verði
bragarbót hvað það varðar.
Bæjarstjóri upplýsti að undanfarna

MÁNUDAGUR

Illa er gengið
um svæðin
þar sem má
henda rusli.

daga hafi verið gengið umhverfis Lón
og efni sem fokið hafi af urðunarstað
hreinsað. Bæjarstjóri fór einnig yfir
ástand lóðar við móttöku- og flokkunarstöð, nauðsynlegt er að ráðast í
lagfæringar á henni og malbika portið
nú í haust. Bæjarráð vísar kostnaði við
þá framkvæmd til viðauka við fjárhagsáætlun. – bb

FRÉTTABLAÐIÐ/
PJETUR

Misvægið hefur aukist um
140 prósent á fimm árum
Verðtryggingarmisvægi stóru bankanna þriggja hefur aukist verulega á undanfarin ár, úr 160 milljörðum í
384 milljarða á síðustu fimm árum. Aukningin er hvað mest hjá Landsbankanum en misvægið var um 97
prósent af eiginfé bankans í lok júní. Bankarnir hafa mikla fjárhagslega hagsmuni af því að verðbólga aukist.

VIÐSKIPTI Verðtryggingarmisvægi
stóru viðskiptabankanna þriggja jókst
um rúma 73 milljarða króna í fyrra og
var 384 milljarðar í lok síðasta árs. Sem
fyrr var misvægið hvað mest í bókum
Landsbankans en verðtryggðar
eignir bankans, umfram verðtryggðar
skuldir, voru 207 milljarðar króna í
lok síðasta árs eða um 82 prósent af
eiginfjárgrunni bankans. Jókst misvægið hjá bankanum um 38 milljarða
á milli ára.
Alls hefur misvægi bankanna aukist úr 160 milljörðum í 384 milljarða,
eða um 139 prósent, á síðustu fimm
árum.
Í nýrri skýrslu Bankasýslu ríkisins er
bent á að verðtryggingarskekkja upp
á 384 milljarða króna í lok síðasta árs
þýði að hreinar vaxtatekjur bankanna
aukist um 3,8 milljarða króna við
hverja prósentustigsaukningu í verðbólgu. Vísitala neysluverðs hækkaði
um 2,1 prósent í fyrra samanborið við
2,0 prósent árið áður.
Til útskýringar er verðtryggingarmisvægi banka munurinn á verðtryggðum eignum og skuldum bankanna. Allir bankarnir þrír eiga meira af
slíkum eignum en skuldum sem þýðir
að meiri verðbólga skilar bönkunum
aukningu í hreinum vaxtatekjum.
Það er þó nokkur einföldun að
segja að bankarnir hagnist beinlínis
á aukinni verðbólgu, enda er þá ekki
tekið tillit til þess að vextir ákvarðast
meðal annars af væntingum um verðbólguþróun.
Ef verðbólgan þróast í samræmi við
væntingar eiga bankarnir að hagnast
álíka mikið af óverðtryggðum eignum
og skuldum og verðtryggðum. Þannig
er hagstæðara fyrir banka að hafa
jákvætt verðtryggingarmisvægi ef
verðbólga reynist meiri en væntingar.
Sé hún minni en væntingar tapa bank-

arnir hins vegar á því að hafa slíkt
jákvætt misvægi.
Eins og áður sagði jókst verðtryggingarmisvægi Landsbankans um
38 milljarða króna í fyrra og var 207
milljarðar króna í lok ársins. Eins prósentustigs aukning í verðbólgu eykur
því vaxtatekjur bankans um 2,1 milljarð króna. Samkvæmt nýbirtum árshlutareikningi bankans fyrir fyrstu sex
mánuði þessa árs jókst misvægið um
24 milljarða á tímabilinu og var samtals orðið tæpir 232 milljarðar króna,
eða 97 prósent af eiginfjárgrunni
bankans, í lok júnímánaðar.

Verðtryggingarmisvægi Íslandsbanka jókst um rúma fjórtán milljarða
í fyrra og var 60,9 milljarðar króna
eða um 34 prósent af eiginfjárgrunni
bankans í lok ársins.
Hjá Arion banka jókst misvægið
um 21 milljarð á síðasta ári og var 116
milljarðar í árslok eða um 55 prósent
af eigin fé bankans. Til samanburðar
var misvægið 45 milljarðar í lok árs
2012.
Ólíkt því sem gildir um gjaldeyrisjöfnuð banka hafa engar reglur verið
settar um hversu hátt hlutfall verðtryggingarmisvægis má vera af eiginfjárstöðu þeirra. Samkvæmt reglum
Seðlabankans má gjaldeyrisjöfnuður
banka ekki nema meira en fimmtán
prósentum af eigin fé. Sambæri-

legar reglur um verðtryggingarmisvægi voru afnumdar á tíunda áratugnum.
Í byrjun árs 2014 lagði meirihluti
sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar á nýjum neytandalánum
það til að bönkum yrði gert skylt að
hafa jafnvægi á milli verðtryggðra
eigna og skulda. Viðvarandi verðtryggingarmisvægi bankanna, eins og
þekkst hefur undanfarin ár, yrði þannig óheimilt.
Var hugmynd meirihlutans sú að
ýta undir þá þróun að vægi verðtryggðra skulda heimilanna myndi
minnka og um leið skapa hvata fyrir
bankana til að bjóða neytendum
aukið framboð af óverðtryggðum
íbúðalánum. kristinningi@frettabladid.is
Bankarnir hafa mikla fjárhagslega
hagsmuni af því að verðbólga aukist.
SAMSETT MYND/VILHELM

14. - 19. ÁGÚST

!
A
K
I
V
A
L
Ó
J
H
A
L
L
A
FJ
R
U
T
T
AFSLÁ

WWW.GÁP.IS

30%

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200

E,
ARGUS FATBIK
,
K
C
A
B
H
C
IT
ASKÓM
EORE, SW
SE TYAX, MET HJÁLMUM OG FJALLAHJÓL
O
O
G
N
O
M
F
A
JÓLA
GIRO FJALLAH

ÚTSÖLUVIKUR Í ÁGÚST!

6

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Braust inn til að
þrífa íbúðina

14. ÁGÚST 2017

MÁNUDAGUR

Lentu undir aurflóði

BANDARÍKIN Íbúa Arlington í Virginíu,
brá í brún þegar hann kom heim til sín
eftir ferðalag. Brotist hafði verið inn og
íbúð hans þrifin hátt og lágt.
Í lögregluskýrslu segir að maðurinn
hafi tilkynnt innbrot. Lögreglumenn
fóru á vettvang. Kom í ljós að ýmsir
hlutir höfðu verið færðir til. Hins vegar
virðist sem ekkert hafi verið tekið.
Leit stendur nú yfir að þeim sem
braust inn í íbúðina. Lögreglan hefur
ekki hugmynd um hver var þar á ferð.
Þá hefur eigandi íbúðarinnar engan
grunaðan. – jóe

Framvísaði
milljón
dollara seðli
BANDARÍKIN 33 ára bandarískur
karlmaður er í haldi lögreglu eftir að
hann reyndi að leggja einnar milljónar dollaraseðil inn á bankareikning sinn. Seðillinn varð honum þó
ekki að falli heldur amfetamínpoki.
Maðurinn kom inn í banka í Siouxborg í Iowa-ríki og sýndi gjaldkera
seðilinn. Sá grunaði viðskiptavininn um eitthvað misjafnt enda 100
dollara seðillinn sá stærsti sem er í
umferð. Milljón dollarar eru andvirði
rúmlega 100 milljóna íslenskra króna.
Gjaldkerinn spurði hvort maðurinn ætti fleiri slíka seðla og játti
hann því. Þegar hann seildist eftir
þeim datt poki með amfetamíni
úr vasa hans. Í kjölfarið var hann
handtekinn. Maðurinn kemur fyrir
dóm í dag. – jóe

Indverskir hermenn, sjálfboðaliðar og björgunarfólk sjást hér grafa í aur og drullu í leit að eftirlifendum aurflóðs sem féll í Mandi, í Himachal Pradesh héraði, á Indlandi í gær. Tvær rútur voru á ferð um þjóðveginn þegar flóðið lenti á þeim. Minnst 48 eru látnir og sjö særðir. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Borgarsjallar funda um leiðtogaprófkjör
Í liðinni viku samþykkti Vörður að boða til leiðtogaprófkjörs fyrir borgarstjórnarkosningarnar næsta vor. Skiptar skoðanir eru um
málið. Sambærileg tillaga var slegin út af borðinu árið 2013 eftir kröftug mótmæli gegn henni. Fundað verður aftur um málið í kvöld.

STJÓRNMÁL Skiptar skoðanir eru
meðal Sjálfstæðismanna í borginni um ágæti boðaðs leiðtogakjörs fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem fyrirhugað er í október.
Stjórn Varðar fundar í kvöld vegna
málsins.
Á fundi stjórnarinnar á miðvikudag í síðustu viku var samþykkt að boða til leiðtogakjörs.
Áætlað er að það fari fram í 21.
október næstkomandi. Kjörið færi
þannig fram að oddviti listans yrði
kjörinn en síðan tæki uppstillinganefnd við og myndi stilla upp
í önnur sæti listans. Sambærileg
tillaga var lögð til fyrir borgar-

stjórnarkosningarnar fyrir fjórum
árum en hún að lokum dregin til
baka.
Nú, líkt og þá, eru skiptar skoðanir meðal flokksmanna um ágæti
leiðtogaprófkjörsins. Á síðustu
dögum hefur Fréttablaðið átt samtöl við nokkra Sjálfstæðismenn
sem eru andvígir þessari leið. Telja
þeir meðal annars að dagsetningin, 21. október, sé óhentug og að
mögulegir frambjóðendur muni
veigra sér við að taka slaginn svo
snemma. Þá þykir mörgum tillagan ekki nægilega lýðræðisleg. Allir
báðust hins vegar undan viðtali.
„Ég lagði fram þessa málamiðlun-

Það er landsfundur í
byrjun nóvember og
við töldum heillavænlegast
að oddviti og borgarstjóraefni lægi fyrir
fyrir hann
Árni Árnason,
stjórnarmaður í
Verði.

artillögu á stjórnarfundinum eftir að
búið var að ræða ýmsar aðrar leiðir
varðandi val á lista,“ segir Árni Árnason, stjórnarmaður í Verði.

Árni segir eðlilegt að innan
flokksins heyrist ólíkar raddir
enda flokkurinn í eðli sínu breiðfylking. Mikil og góð umræða hafi
farið fram um tillöguna en eftir að
hún var samþykkt hafi viðbrögðin
verið jákvæð, meira að segja frá
fólki sem styður ekki flokkinn.
„Það er landsfundur í byrjun
nóvember og við töldum heillavænlegast að oddviti og borgarstjóraefni lægi fyrir fyrir hann.
Annars sé hætta á að landsfundurinn litist af þeim slag en ekki
þeirri málefnavinnu sem þar á að
fara fram,“ segir Árni.
Í Fréttablaðinu í síðustu viku var

sagt frá því að heimildir hermdu
að tveir núverandi aðstoðarmenn
ráðherra, Borgar Þór Einarsson og
Svanhildur Hólm Valsdóttir, væru
að velta fyrir sér framboði. Sömu
sögu væri að segja af þremur sitjandi borgarfulltrúum.
„Með leiðtogaprófkjörinu ferðu
í „allt eða ekkert“ slag. Fólk sem
vill leiða listann, en hefur ekki
endilega áhuga á að taka neðri
sæti, er líklegra til að bjóða sig
fram,“ segir Árni. „Uppstillingarnefndin sér síðan til þess að listinn
verði ekki of einsleitur og endurspegli þá flóru sem býr í borginni.“
johannoli@frettabladid.is

Við hjálpum þér
að bæta lífsgæðin
Rexton™ heyrnartækin opna nýjar leiðir í samskiptum
og auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

HEYRNARSTÖ‹IN

Nýr Golf. Með magnaða
tilfinningu sem staðalbúnað.

Sara Björk Gunnarsdóttir
Fyrirliði kvennalandsliðsins og Þýskalandsmeistari í knattspyrnu

Við kynnum nýjan Volkswagen Golf sem er engum líkur. Hann kemur í ótal útfærslum þannig að þú finnur
örugglega þann eina rétta fyrir þig. Svo býr hann yfir eiginleikum og búnaði sem breyta akstrinum í hreint
magnaða tilfinningu. Komdu og prófaðu nýjan Golf. Þú mátt til með að finna muninn.
Verð frá aðeins 3.150.000 kr.

Við látum framtíðina rætast.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ
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Enn er leitað að sænskri blaðakonu
DANMÖRK Peter Madsen, danskur
auðkýfingur og kafbátasmiður, er í
haldi lögreglu grunaður um manndráp af gáleysi. Leit stendur yfir að
sænskri blaðakonu sem síðast sást í
för með manninum í kafbáti hans.
Málið er hið óvenjulegasta. Hin þrítuga Kim Wall fór ásamt Madsen í kaf
kafbátinn Nautilius til þess að rita grein
um bátinn. Báturinn sökk hins vegar
í för þeirra á föstudag og var Madsen
bjargað. Ekkert hefur spurst til Wall.
Leitað var í kafbátnum í gær og sást
hvorki tangur né tetur af Wall. Að sögn
Madsen hafði hann skilað Wall upp á
þurrt land áður en kafbáturinn sökk
og segist hann ekki hafa hugmynd um
afdrif hennar eftir það. Daninn gaf þá
skýringu að Nautilius, sem eitt sinn
var stærsti kafbátur heims í einkaeigu,
hefði sokkið vegna bilunar en það
stangast á við athugun lögregluyfirvalda sem telja að honum hafi verið
grandað af ásettu ráði.
Kærasti Wall tilkynnti hvarf hennar
eftir að hún skilaði sér ekki úr ferðinni.
Leit stendur yfir og hafa leitarmenn
ekki gefið upp von um að hún finnist á
lífi. Madsen verður í 24 daga varðhaldi
á meðan á rannsókn stendur. – jóe

Einn lést þegar bíl var ekið inn í hóp fólks sem sýndi þjóðernissinnunum í
Charlottesville andstöðu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Varg- og vígöld
í Virginíu-ríki
Lögreglumenn skoða Nautilius.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ert þú klár í skólann?
Úrval af
skrifborðsstólum

Úrval af
skrifborðum

Úrval af
bókahillum og
ýmsu öðru fyrir
herbergið
ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

60+

Hópi þjóðernissinna og andstæðinga þeirra laust
saman í Charlottesville í Virginíu um helgina.
Neyðarástandi lýst yfir í borginni. Minnst einn lést.
BANDARÍKIN Minnst einn lést og á
fjórða tug er slasaður eftir átök milli
þjóðernissinna og andstæðinga
þeirra í Charlottesville í Virginíu
um helgina. Ástandið í borginni er
afar eldfimt. Forseti Bandaríkjanna
liggur undir ámæli fyrir að hafa ekki
fordæmt framgöngu þjóðernissinnanna nægilega.
Frá því í apríl á þessu ári hafa
nýnasistar, meðlimir Ku Klux Klan
og annarra þjóðernishópa gengið
reglulega í borginni til að mótmæla
því að stytta af Robert E. Lee, hershöfðingja Suðurríkjanna í þrælastríði Bandaríkjanna, var fjarlægð.
Með hverri göngunni hefur fjölgað
í hópi þeirra sem mótmæla göngu
þjóðernissinnanna.
Gengið var undir kvöld á föstudegi og laust fylkingunum þá
saman. Hið sama gerðist á laugardag. Hóparnir hrópuðu meðal
annars slagorð um að þeir yrðu
ekki fjarlægðir auk þess að heilsa
að nasistasið. Þá voru einhverjir
sem höfðu orð á því að þeir væru að
uppfylla kosningaloforð Donalds
Trump.
Einn lést þegar tvítugur hryðjuverkamaður, James Alex Fields, ók
bíl sínum inn í hóp fólks sem hafði
komið saman til að mótmæla framgöngu nasistanna, rasistanna og
annarra þjóðernissinnaðra hópa. Sú
sem lést hét Heather Heyer og starf
starfaði á lögmannsstofu. Neyðarástandi
var í kjölfarið lýst yfir í ríkinu og
bann lagt við samkomum utandyra.
„Til allra hvítra þjóðernissinna og

nasista sem komu til Charlottesville
í dag: Farið heim. Þið eruð ekki velkomnir hér í þessu mikla ríki,“ sagði
Terry McAuliffe, ríkisstjóri Virginíu,
á blaðamannafundi sem haldinn
var eftir voðaverkin.
Skipuleggjandi göngu þjóðernissinnanna, Jason Kettler, hélt sjálfur
blaðamannafund þar sem hann
sagði að lögreglumenn borgarinnar
hefðu ekki staðið sig í stykkinu við
að koma í veg fyrir átökin. Hann
náði ekki að klára að lesa yfirlýsingu sína eftir að almenningur gerði
aðsúg að honum og hrópaði hann af
sviðinu. Kröfðust menn þess meðal
annars að Kettler yrði dreginn til
ábyrgðar vegna handalögmálanna
og fyrir að vera óbeint valdur að
dauða áðurnefndrar Heyer.
„Hatrinu og sundrunginni verður
að linna ekki síðar en nú,“ sagði
Donald Trump í ávarpi sínu. Hann
fordæmdi einnig þessa birtingarmynd haturs, fordóma og ofbeldis
„margra aðila“. Athygli vakti að forsetinn nefndi ekki sérstaklega rót
átakanna, það er göngu þjóðernissinnanna. Stjórnmálamenn, bæði úr
flokki Demókrata og Repúblikana,
hafa sent forsetanum pillu fyrir að
ganga ekki nægilega langt í yfirlýsingu sinni.
„Hr. forseti – við verðum að kalla
illsku sínu rétta nafni. Þetta voru
hvítir þjóðernissinnar og þetta voru
innlend hryðjuverk,“ sagði Cory
Gardner, öldungardeildarþingmaður Repúblikana, meðal annars
í tísti. johannoli@frettabladid.is

Fræðslufundur
um rétt til ellilífeyris
í BSRB-salnum, Grettisgötu 89
fimmtudaginn 17. ágúst kl. 15.00.

Farið verður yfir lög um almannatryggingar
m.a. tekjutengingar og frítekjumörk.
Skráning á tr.is.

PIPAR\TBWA - SÍA - 173274

Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

PIPAR \ TBWA
•

SÍA
•

172907

Pálmar Sigurpálsson,
nemandi Framabraut – Kerfisstjórnun.
Með fyrirvara um prentvillur og ófyrirséðar verðbreytingar.

– með tækninámi hjá Promennt

GÓÐIR ATVINNUMÖGULEIKAR

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem gerir miklar
kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að skapa
sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein.
Mjög margir nemendur okkar hafa hafið störf á nýjum vettvangi
eftir námið.
VIÐFANGSEFNI
Tölvuviðgerðir A+ • Network+ • CCNA • MCSA
• MS Office 365 + Azure • Verkefnadagar*
STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM
Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu
eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.
ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR
Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður
sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum
hvar sem er í heiminum.
ÚRVALSLIÐ KENNARA – LÆRÐU AF ÞEIM BESTU
Allir kennararnir eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli reynslu í
upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified Trainer gráðu frá
Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa í kennaraliðinu þá einu tvo
sem bera meistaragráðu frá Microsoft (Microsoft Certified Master) í Active
Directory og Messaging.
STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ – STARFSNÁM
Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu tæknifyrirtækjum
á íslenska markaðnum og má sem dæmi nefna Microsoft, Nýherja, Opin kerfi,
Advania og Sensa. Nemendum geftst kostur á að fara í starfsnám tvisar
sinnum á námstímanum.
Hefst: 28. og 29. ágúst 2017 • Lýkur: Júní 2018
*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • promennt.is
Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

NÁMSKYNNING
OG RÁÐGJÖF

TÆKNINÁM

þriðjudaginn
15. ágúst. kl. 17:30

AÐRAR LÁNSHÆFAR
NÁMSBRAUTIR TÆKNINÁMS
Netstjórnun – CCNA

Hefst: 4. september

Kerfisstjórnun: MCSA+O365

Hefst: 28. og 29. ágúst

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.
• Náið samstarf við atvinnulífið.
• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið
ný starfstækifæri að loknu námi.
• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu
í beinni ásamt góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem
inniheldur upptökur af völdum hlutum námskeiðanna.

SKOÐUN
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Halldór

S

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Þessi orðræða
um að það sé
ekki hægt að
gera betur við
fátæka, gamla
fólkið,
öryrkja og
heilbrigðiskerfið af því
að það sé
verið að sinna
útlendingum
og flóttafólki
er þannig
ekkert annað
en haturorðræða af
síðustu sort.

amkoma og grimmileg ofbeldisverk hvítra
þjóðernissinna í bænum Charlottesville í
Virginíu koma því miður ekki á óvart. Þvert
á móti er þetta líkamning þeirra öldu þjóðernishyggju og öfgahægristefnu sem gengur
yfir hinn vestræna heim. Á því er Ísland engin
undantekning, því miður, þó svo hér höfum við ekki
enn séð samkomur eða árásir á borð við það sem átti
sér stað í Bandaríkjunum. Það þarf þó ekki að leggjast í
mikla rannsóknarvinnu til þess að sjá fordómafull viðhorf haturs, þjóðernishyggju og aðskilnaðar í íslenskri
umræðu. Það er því brýnt fyrir íslenskt samfélag að taka
af fullri alvöru umræðuna um þjóðernishyggju og öfgahægrimennsku og það er umræða sem allir flokkar og
allir stjórnmálamenn þurfa að taka þátt í og enginn getur
skotið sér undan með þögninni og því samþykki sem í
henni felst.
Í kjölfar atburðanna í Bandaríkjunum sjáum við
einmitt hvaða afleiðingar þegjandi samþykki ríkjandi
valdhafa og það valdamesta manns heims getur haft á
þróun þessara mála. Donald Trump forðast að fordæma
bæði hugmyndafræði og ofbeldisverk hvítra þjóðernissinna, enda áttu þeir sinn þátt í að koma honum til
valda, sem fyrir vikið líta á það sem stuðning við sinn
brenglaða málstað. Íslenskir ráðamenn þurfa auðvitað
að fordæma þessa atburði, rétt eins og aðrir þjóðarleiðtogar og setja með því þrýsting á valdhafa vestanhafs.
Að láta sem þessir atburðir séu einhvers konar einkamál
Bandaríkjanna er aðeins til þess að auka svigrúm fyrir
slíkt þjóðernishyggjubrölt.
Í Bandaríkjunum eru fulltrúar fordóma, haturs og
ofstækis í miklum meirihluta hvítir karlmenn á þrítugs- og fertugsaldri. Karlmenn sem alast upp við lágt
menntunarstig, bágan efnahag og veröld án tækifæra
önnur en helst þau að ganga til liðs við herinn og vera í
framlínu hernaðarátaka. Þeir eru reknir áfram af minnimáttarkennd, ótta við annað en það sem fyllir þeirra litlu
veröld frá degi til dags og fordóma gagnvart öllu öðru.
En ekkert af þessu er afsökun heldur aðeins ákveðin
skýring á fáfræði og hatri eða með öðrum orðum, orsök
og afleiðingu.
Með sama hætti virðist þjóðernishyggjan á Íslandi oft
leita réttlætingar í bágum aðstæðum ákveðinna samfélagshópa og vísa til þess að þar sem hér búi fólk við
fátækt þá sé við innflytjendur og flóttamenn að sakast.
Þetta er auðvitað æpandi rökleysa þar sem misskiptingin
í íslensku samfélagi á sér allt aðrar skýringar en sú takmarkaða þjónusta sem við veitum fólki sem hingað
leitar í sárri neyð. Þessi orðræða um að það sé ekki hægt
að gera betur við fátæka, gamla fólkið, öryrkja og heilbrigðiskerfið af því að það sé verið að sinna útlendingum
og flóttafólki er þannig ekkert annað en hatursorðræða
af síðustu sort.
Þetta verða íslensk stjórnmál og þá fyrst og fremst
valdhafar að árétta svo gerlegt sé að hrekja þessa fordóma
og það mannhatur sem þeim fylgja í eitt skipti fyrir öll.
Það er þó hætt við því að það verði seint á meðan ráðandi
öfl virðast vera að auka á misskiptinguna í samfélaginu
frekar enn hitt. Haldi sú þróun áfram þegjandi og hljóðalaust út í eitt og hið óendanlega er hætt við að illa fari.

Frá degi til dags
Rangur titill
Jóna Sólveig Elínardóttir, varaformaður Viðreisnar, reit í
liðinni viku grein í Fréttablaðið
sem bar fyrirsögnina „Ef það
er bilað, lagaðu það!“ Gerði
hún þar íslensku krónuna
að umræðuefni. Er það ekki í
fyrsta skipti, og eflaust ekki hið
síðasta, sem varaformaðurinn
ræðir málið og sömu sögu er
að segja af flokkssystkinum
hennar. Þetta virðist nefnilega
vera þeim hjartans mál. Hingað
til hefur hins vegar verið minna
um að verk fylgi orðum og alls
kostar óvíst hvort það verður.
Réttnefni á greinina hefði því
verið: „Ef það er bilað, talaðu
um það!“
Bitist um hræðslufylgið
Nýr stjórnmálaflokkur bættist
við í flóru íslenskra stjórnmála
á dögunum. Kallast sá Frelsisflokkurinn og fara kollegarnir
Gústaf Níelsson og Gunnlaugur Ingvarsson fyrir þeim
flokki. Er þarna á ferðinni
klofningsflokkur úr Íslensku
þjóðfylkingunni sem bauð
fram í tveimur kjördæmum
síðasta haust og hlaut alls 303
atkvæði. Miðað við fyrstu upplýsingar um flokkinn er ekki
ólíklegt að hann muni reyna að
sækja atkvæði í þann hóp sem
nú styður áðurnefnda Þjóðfylkingu eða Flokk fólksins.
Áhugafólk um stjórnmál hlýtur
að bíða sveitt á efri vörinni eftir
þeim slag. joli@365.is

Raunsæi – endilega

Þ
Ari Trausti
Guðmundsson
þingmaður
Vinstri hreyfingarinnar - græns
framboðs

Í fimm ára
fjármálaáætlun
ríkisstjórnarinnar, harðlega gagnrýndri á
Alþingi, er
alls ekki
nægu fjármagni beint
til orkuskipta
eða mótvægisaðgerða
gegn loftslagshlýnun.

egar rætt er um rafvæðingu fólksbílaflotans
fyrir 2030 er mikilvægt að að hafa báða fætur
á jörðinni. Nóg er af tálsýnum í stjórnmálum.
Sannarlega verður að leggja mikla áherslu á þessa
breytingu og hún er afar jákvætt framlag í loftslagsmálunum. En þegar greint er nákvæmlega og horft
til heildar blasir við að ferlið er flóknara en svo og
til eru aðrar jafn mikilvægar aðgerðir eða mikilvægari en rafvæðing fólksbíla, allt eftir samfélagsgeirum. Endurheimt votlendis og uppgræðsla illa
farins lands er dæmi um það. Annað dæmi er full
rafvæðing hafna.
Framþróun í vistvænum samgöngum fer fram
með því að nýta fjölbreyttari orkugjafa en rafmagn.
Stærri vinnuvélar og stórir bílar geta og verða að
skipta yfir í innlent metan, metanól og lífdísil og
vetnisknúnir raffólksbílar og stórir bílar eru ein
lausn af nokkrum. Loks verður að koma flota stærri
skipa yfir á innlent metan, metanól og lífdísil,
jafnvel vetni, en minni skip og bátar ýmist keyra á
rafmagni eða innlendu eldsneyti. Íblöndun þotueldsneytis er líka kleif. Engin ein leið getur orðið
einhvers konar syndaaflausn fyrir 2030, eða síðar.
Í fimm ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar,
harðlega gagnrýndri á Alþingi, er alls ekki nægu
fjármagni beint til orkuskipta eða mótvægisaðgerða gegn loftslagshlýnun. Það er deginum
ljósara að 1,6 milljarða króna viðbót til umhverfismála á þremur af fimm árum áætlunarinnar, að
frádregnum byggingarkostnaði gestastofa og fleiri
bygginga, dugar hvergi nærri til. Í ofanálag á að
skera niður framlög til umhverfismála um 300
milljón krónur í tvö ár. Til nýsköpunar reiknast
um 120 milljón króna viðbótarframlög á ári að
meðaltali í fimm ár og orkuskipti fá um 70 milljón
króna framlag í þrjú ár. Það þarf áreiðanlega nýja
forystu í því langa og flókna ferli sem orkuskiptin
eru, þar sem raunsæi og þekking stjórnmálamanna,
fjárframlög samfélagsins, þátttaka almennings og
fyrirtækja og þekking sérfræðinga vísar veginn.
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Þeir gegn okkur
Í DAG

Guðmundur
Andri Thorsson

Donald
Trump sagði í
sínu dæmalausa ávarpi í
kjölfar
hryðjuverksins í Charlotteville að
ofbeldið,
hatrið og
fordómarnir
komi frá
mörgum
hliðum. Það
er ekki satt.

O

fbeldissveitir karla sem kenna sig
við „Hitt hægrið“ („Alt. Right“)
stóðu á dögunum fyrir óeirðum
í Charlotteville í Virginiu-fylki í Bandaríkjunum. Þeir veifuðu nasistafánum og
kyndlum, öskruðu ókvæðisorð og létu
ófriðlega. Þegar annar hópur mótmælti
þessum aðförum var framið hryðjuverk af
svipuðum toga og Evrópubúar hafa fengið
að kynnast að undanförnu: Bíl var ekið inn
í hópinn og kostaði mannslíf.

Ræða Trumps
Þá var loksins kominn tími til þess að forsetinn tjáði sig um óeirðir þessara manna
sem líta á hann sem fulltrúa sinn í Hvíta
húsinu. Hann sagði:
„Við fordæmum eins kröftuglega og unnt
er þessa smánarlegu birtingarmynd haturs,
fordóma og ofbeldis frá mörgum hliðum.
Frá mörgum hliðum. Þetta hefur verið lengi
í gangi í okkar landi. Ekki Donald Trump.
Ekki Barack Obama. Þetta hefur verið lengi
lengi í gangi.“
Þegar maður horfir á ræðuna fer ekki hjá
því að manni detti í hug að hann lesi fyrst
setningu sem undirbúin hefur verið handa
honum, með virðulegum og forsetalegum
orðum eins og „egregious“ („smánarlegur“)
sem hann horfir á nokkra stund áður en
hann les það; svo lítur hann upp og setningafræðin fer að taka á sig kunnuglegri
mynd – og rökvísin eftir því – þegar hann
talar um „margar hliðar“ og endurtekur
það áður en koma svo hinar einkennilegu
setningar um Donald Trump og Barack
Obama.
Ummæli forsetans hafa vakið hneykslun
og óhug fyrir þá sök að hann skuli ekki
fordæma sérstaklega þann lýð sem veður
uppi í hans nafni og stendur fyrir óeirðum
og skrílslátum í Charlotteville heldur leggja
áherslu á að aðrir séu ekki skárri og að
svona hafi þetta lengi verið – og þetta sé
ekki sér að kenna.
Hvernig gat það gerst að við sitjum uppi
með annað eins eintak af forseta Bandaríkjanna? Fólk sem kýs svona mann sem
leiðtoga sinn hlýtur að hafa mjög veika
og furðulega sjálfsmynd og virðist láta sér
í léttu rúmi liggja þá hættu sem stafar af
manninum, bæði innanlands og þá ekki
síður á alþjóðavettvangi.
Sá vanhæfasti …
Orðaskak Bandaríkjaforseta og leiðtoga
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Norður-Kóreu er komið á það stig að
maður er farinn að óttast það alvarlega að
kunni að koma til notkunar kjarnorkuvopna; þarna eigast við tveir óútreiknanlegir viðvaningar í alþjóðastjórnmálum,
báðir með langræktaðan minnimáttarkomplex, báðir ófærir um að horfast í augu
við afleiðingar gjörða sinna. Báðir komnir
í leiðtogasæti sem þeir eiga ekkert erindi
í; báðir eins og gangandi sönnun fyrir lögmálinu sem Darwin fattaði ekki að er öllu
æðra: Sá vanhæfasti lifir af.
Það er illa komið fyrir heiminum þegar
maður bindur vonir sínar við að kommúnistakapítalistarnir í Kína og KGB-mennirnir í Rússlandi komi vitinu fyrir þá
Trump og Kim sem geta haft örlög mannkyns í hendi sér.
Donald Trump sagði í sínu dæmalausa ávarpi í kjölfar hryðjuverksins í
Charlotteville að ofbeldið, hatrið og fordómarnir komi frá mörgum hliðum. Það
er ekki satt. Það kom aðeins úr einni átt í
því tilviki sem þar um ræddi: þar réðust
ofbeldisbullur á friðsama mótmælendur. Í
rauninni er þetta ekki flókið: þetta eru þeir
gegn okkur.
Nasistarnir í Charlotteville eru ungir
karlmenn í vandræðum með sig, með
óljósa og veika sjálfsmynd, atvinnulausir,
iðjulausir, gagnslausir, dáðlausir, og þrá
merkingu í líf sitt, fylltir af hatri á óviðkomandi fólki og ranghugmyndum um
að gengisleysi þeirra í veröldinni sé öðru
og jafnvel enn fátækara fólki að kenna,
en ekki þróuninni í þjóðfélag þar sem
hámarksgróði stórfyrirtækja er settur ofar
en hagsmunir fólks og öllum er sama um
þann sem dregst aftur úr.
Sjálfboðaliðarnir í ISIS og al-Kaída og
hvað þau nú heita þessi glæpasamtök sem
aðhyllast wahabisma þann sem boðaður
er af heift af helstu bandamönnum Trumps
í Austurlöndum, Sádi-Aröbum – þetta eru
ungir karlmenn í vandræðum með sig;
með óljósa og veika sjálfsmynd, atvinnulausir, iðjulausir, gagnslausir, dáðlausir,
og þrá merkingu í líf sitt, fylltir af hatri á
óviðkomandi fólki.
Þetta eru þeir, wahabísku nasistarnir,
hernaðarhyggjumennirnir sem trúa á
byssur, eyðingu og eitt svar við hverri
spurningu. Þeir eru í stríði við okkur sem
erum mjó og feit og löng og stutt og kristin
og heiðin og islamstrúar og búddistar,
karlar, konur og börn.

Hefur verið notað við
svefnvandamálum, kvíða og
depurð í yfir 2000 ár í Asíu

Hrafnhildur Ólafsdóttir starfar við
sjálboðavinnu í Rauða Kross búðinni
„Ég vil alls ekki nota lyfseðilsskyld svefnlyf og
ákvað því að prófa Magnolia. Ég tek 2 hylki
á kvöldin um klukkustund fyrir svefn og hef
ekki sofið betur í mörg ár.“

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver,
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.
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Misgerðir sem verða
ekki fyrirgefnar
Tryggvi
Gíslason
fyrrverandi
skólameistari

S

umar misgerðir verða ekki
fyrirgefnar, hvorki samfélagslega né trúarlega. Verstar af
þessum misgerðum, sem ekki er
unnt að fyrirgefa, er ofbeldi gegn
börnum, einkum kynferðislegt
ofbeldi og kynferðisleg misnotkun
barna, og annað ofbeldi svo sem
skammir og barsmíðar. Ofbeldi
gegn konum – og „for den sags
skyld“ ofbeldi gegn okkur körlum –
svo og hvers konar líkamsmeiðingar
á fólki, af sumum taldar til íþrótta,
eru skammarlegar, en allt ofbeldi er
framið vegna siðblindu og í sumum
tilvikum vegna geðbilunar.
Hernaðarofbeldi, sem í flestum
tilvikum á rætur að rekja til gróðafíknar kapítalista og við heyrum af
úti í hinum stóra heimi, bitnar ávallt
á saklausu fólki, einkum konum og
börnum, og eru þyngri en tárum
taki og eru einnig misgerðir sem
ekki er unnt að fyrirgefa. Hernaðarofbeldi – eins og allt annað ofbeldi

– er ein grundvallarmynd valdabaráttu siðblindra stjórnvalda þar sem
valdasjónarmið ráða.

Kristileg fyrirgefning
Í grein 16. apríl 2013, sem nefnd er
„Fyrirgefning – ekki alltaf svarið“,
spyr Sólveig Anna Bóasdóttir, prófessor í guðfræðilegri siðfræði við
guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands, hvort fyrirgefningarlíkan Nýja testamentisins
sé gagnlegt í dag – og hún segir:
„Ég tel það. Sérstaklega held ég að
þeir sem vinna með einstaklingum
sem brotið hefur verið á, svo sem
þolendum ýmiss konar ofbeldis,
andlegs, líkamlegs og kynferðislegs, geti haft visst gagn af því að
styðjast við það. Valdasjónarmið
þau sem koma fram í því eru þrátt
fyrir allt alls ekki fjarri okkar veruleika. Öll tengsl okkar við annað
fólk eru valdatengsl ef því er að
skipta. Í ofbeldisaðstæðum nær
annar aðilinn valdi yfir hinum og
í krafti þess valds getur hann beitt
ofbeldi. Að losna undan sálrænu
valdi persónu sem hefur meitt
mann og sært er mjög erfitt og tal
um fyrirgefningu hjálpar ekki alltaf í þeim aðstæðum. Ef gerandinn
hvorki viðurkennir verknað sinn
né reynir að bæta fyrir brot sitt
skyldum við, með vísan í Nýja

testamentið, sleppa öllu tali um
fyrirgefningu. Þótt fyrirgefningin sé
okkur kristnum kær er fyrirgefning
ekki alltaf svarið.“
Bent skal á að kristin fyrirgefning
er að dómi prófessorsins í guðfræðilegri siðfræði ekki alltaf svar
við ofbeldi – og til sé annað svar.
Auk þess ber að hafa í huga á þessum síðustu og verstu tímum, hafa
menn, sem kallaðir eru löglærðir
og hafa gegnt dómarastörfum við
Hæstarétt Íslands, mæla með uppreist æru brotamanna, sem gerst
hafa sekir um kynferðisleg ofbeldi
og misnotkun á börnum og telja
uppreist brotamanna eftir slíkar
misgerðir til mannréttinda. Þarna
skortir eitthvað á skilning, siðferði
og heiðarleika.

Skóggangur
Í lögum íslenska þjóðveldisins eru
ákvæði um hegningar við alvarlegustu brot. Þyngsta refsing, sem
lögin gerðu ráð fyrir, var svo nefndur skóggangur, ævilöng útlegð úr
landinu – brottrekstur úr mannlegu
samfélagi.
Ef til vill væri ekki úr vegi að huga
að því aftur að taka aftur upp einhvers konar skóggangsdóm yfir
brotamönnum sem gerast sekir um
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum
og annað skelfilegt ofbeldi.

VIÐ
SJÁUM
UM
VIÐHALD OG VIÐGERÐIR
Á KÆLI- OG FRYSTIKERFUM

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901
www.kaelivirkni.is
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Sindri Snær Magnússon, fyrirliði ÍBV, lyftir Borgunarbikarnum eftir 1-0 sigur Eyjamanna á FH-ingum á Laugardalsvelli á laugardaginn. Þetta er fimmti bikarmeistaratitill ÍBV. MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ

Ólýsanlegt að gera þetta með ÍBV
Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði markið sem tryggði ÍBV fyrsta stóra titilinn í 19 ár. Hann segir Eyjamenn hafa spilað vel í bikarúrslitaleiknum gegn FH og að leikáætlun þeirra hafi gengið fullkomlega upp. Gunnar Heiðar nýtur þess að vera heill, spila og skora mörk.
FÓTBOLTI Þegar Gunnar Heiðar
Þorvaldsson sneri aftur til ÍBV fyrir
tveimur árum sagði hann að það
eina sem hann ætti eftir að afreka á
ferlinum væri að vinna titil með ÍBV.
Hann gat strikað það af listanum á
laugardaginn.
Gunnar Heiðar skoraði þá eina
markið í 1-0 sigri ÍBV á FH í úrslitaleik Borgunarbikarsins á Laugardalsvelli. Þetta var í fimmta sinn sem ÍBV
verður bikarmeistari og í fyrsta sinn
síðan 1998 sem liðið vinnur stóran
titil. Langri bið eftir titli lauk því á
laugardaginn.
„Við erum í skýjunum með þetta og
við erum vel að þessu komnir,“ sagði
Gunnar Heiðar í samtali við Fréttablaðið. Að hans sögn fengu bikarmeistararnir höfðinglegar móttökur
í Eyjum á laugardagskvöldið.
„Þetta var ótrúlegt. Þegar maður
bjó úti sá maður móttökurnar sem
handboltaliðið fékk og gerði sér einhverja grein fyrir hvernig þetta væri.
En þetta var miklu meira og flottara
en það.“
Eftir að hafa orðið markakóngur
Landsbankadeildarinnar með silfurliði ÍBV 2004 hélt Gunnar Heiðar út í
atvinnumennsku. Hann lék í alls ellefu ár erlendis, með níu félögum í sex
löndum. Hann sneri aftur til ÍBV um
mitt sumar 2015 og er núna kominn
með titil á ferilskrána. Gunnar Heiðar, sem er 35 ára, segir þá tilfinningu
að vinna titil með uppeldisfélagi sínu
afar góða.

„Ég held að það sé örugglega enn
sætara að vinna titil með sínu uppeldisfélagi en öðru félagi. Ég þekki
það reyndar ekki, þetta var minn
fyrsti titill. Að hafa gert þetta með
ÍBV er ólýsanlegt. Ég gæti ekki verið
sáttari,“ sagði Gunnar Heiðar.
Eyjamenn voru miklu betri aðilinn
í fyrri hálfleiknum í bikarúrslitaleiknum og leiddu 1-0 í hálfleik. FHingar sóttu stíft fyrstu 20 mínúturnar
í seinni hálfleik en Eyjamenn stóðust
áhlaupið. Og á lokamínútunum voru
þeir líklegri til að bæta við en FHingar að jafna.
„Eftir að við unnum Stjörnuna
hugsaði ég hvort ég vildi frekar fá FH
eða Leikni R. í úrslitaleiknum. Það
voru plúsar og mínusar við bæði lið
en mig langaði eiginlega frekar að
mæta FH. Við höfum haft góð tök á
þeim síðustu ár. Við vitum hvernig
þeir spila og það hentar okkar kerfi
vel. Svo hentar það okkur vel þegar
allir eru búnir að afskrifa okkur,“
sagði Gunnar Heiðar.
„Við vildum halda kerfinu okkar
en gerðum smá tilfærslur. Við vildum
láta vængbakverðina okkar loka á
kantmennina þeirra og reyna frekar
að láta bakverðina fá boltann og láta
þá spila inn á miðjuna þar sem við
erum þéttir fyrir. Svo þurftum við að
treysta á skyndisóknir. Eftir smá tíma
fundum við taktinn og héldum boltanum vel. Við sýndum að við erum
með gott lið og leikáætlun okkar
gekk eiginlega fullkomlega upp.“

ÍBV hefur unnið FH í öll
fjögur skiptin sem liðin hafa
mæst í undanúrslitum eða
úrslitaleik bikarkeppninnar.

Gunnar Heiðar fagnar marki sínu í bikarúrslitunum. MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ

Þótt ÍBV sé bikarmeistari er staða
liðsins í Pepsi-deildinni ekki góð.
Eyjamenn sitja í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar með 13
stig, þremur stigum frá öruggu sæti.
Gunnar Heiðar segir að það hafi
lítið vantað upp á hjá ÍBV í mörgum
deildarleikjum í sumar.
„Auðvitað er þetta svolítið sérstakt. En þegar maður lítur heilt yfir

á þessa leiki hafa þeir verið jafnir
og við með þá í hendi okkar. Svo
missum við þá frá okkur með barnalegum mistökum,“ sagði Gunnar Heiðar og benti á síðustu tvo
deildarleiki ÍBV sem enduðu báðir
með jafntefli.
Auk þess að vera leikmaður ÍBV
er Gunnar Heiðar aðstoðarmaður
Kristjáns Guðmundssonar, þjálfara

liðsins. Hann ber honum vel söguna.
„Ég held að allir séu sammála
um að hann sé svolítið sérstakur
karakter. En hann passar mjög vel
inn í þetta hjá okkur í ÍBV. Hann er
taktískt klókur og hefur mikið vit á
þessu,“ sagði Gunnar Heiðar. En er
hann byrjaður að skilja Kristján?
„Ég skildi hann tiltölulega fljótt. Ég
þurfti að aðlagast alls konar menningu og alls konar týpum í þessi ellefu ár sem ég var úti og var fljótur að
ná Kristjáni.“
Gunnar Heiðar hefur verið iðinn
við kolann að undanförnu og er
kominn með sjö mörk í deild og
bikar í sumar. Hann nýtur þess að
vera heill heilsu og spila af krafti.
„Þetta er ótrúlega ljúft en hefur
kostað þvílíka vinnu. Ég var byrjaður að finna taktinn eftir að ég kom
heim en fljótlega meiddist ég og var
á annarri löppinni síðustu leikina til
að hjálpa liðinu að halda sér uppi.
Allt síðasta ár var ég eiginlega úti,
fór í uppskurð, var lengi að koma til
baka og komst aldrei í almennilegt
form. Ég hef svo tekið góðan tíma og
unnið samviskusamlega að því að
koma mér í gang fyrir þetta tímabil,“
sagði Gunnar Heiðar. ingvithor@365.is

DACIA DUSTER

ENNEMM / SÍA /

N M 8 3 3 1 5 D*Miðað
acia D
t e r 5 x 3 8tölur
á gframleiðanda
úst
viðu suppgefnar
um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

ÁREIÐANLEGUR - HAGSTÆTT VERÐ - ÖFLUGUR Í TORFÆRUM
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU

Verð:

3.390.000

kr.

Fjórhjóladrifinn, dísil,
með íslensku leiðsögukerfi
og 7 tommu snertiskjá.

Eyðsla í blönduðum akstri 5,3 L/100 km*

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Bakkskynjari, leðurstýri, hæðarstilling á stýri, loftkæling AC, útvarp-CD með 4 hátölurum, USB og MP3 tengi, Bluetooth
handfrjáls símabúnaður, samlitir stuðarar og hurðarhúnar, litaðar rúður, svart ,,Compass” tauáklæði, 1/3 - 2/3 niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling á
ökumannssæti, geymsluhólf í framhurðum, kortavasar á framsætum, ABS-hemlakerfi, 6 loftpúðar, hæðarstilling á sætisbeltum, forstrekkjarar á sætisbeltum,
ISOFIX barnastólafestingar, ESC stöðugleikastýring, fjarstýrðar hurðarlæsingar, barnalæsingar á afturhurðum, ræsivörn, varadekk, sex aðgerða aksturstölva,
þokuljós að framan, rafknúnir speglar, dagljósabúnaður, aðgerðahnappar í stýri, rafknúnar rúður, lesljós við framsæti.

www.dacia.is
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 1. umferðar 2017-18

Watford - Liverpool

3-3

Chelsea - Burnley

2-3

1-0 Stefano Okaka, 1-1 Sadio Mané (29.),
2-1 Abdoulaye Doucouré (32.), 2-2 Roberto
Firmino, víti (55.), 2-3 Mohamed Salah (57.),
3-3 Miguel Britos (90+3.).

0-1 Sam Vokes (24.), 0-2 Stephan Ward (39.),
0-3 Vokes (43.).
Rauð spjöld: Gary Cahill og Cesc Fábregas,
Chelsea.

C. Palace - Huddersfield 0-3
0-1 Sjálfsmark (23.), 0-2 Steve Mounie (26.),
0-3 Mounie (78.).

Everton - Stoke

1-0

1-0 Wayne Rooney (45+1.).

Southampton - Swansea 0-0
WBA - Bournemouth

1-0

Brighton - Man. City

0-2

1-0 Ahmed Hegazi (31.).

0-1 Sergio Agüero (70), 0-2 Sjálfsmark (75).

Newcastle - Tottenham 0-2
0-1 Dele Alli (61.), 0-2 Ben Davies (70).
Rautt spjald: Jonjo Shelvey, Newcastle.

Man. Utd. - West Ham

4-0

1-0 Romelu Lukaku (33.), 2-0 Lukaku (52.),
3-0 Anthony Martial (87.), 4-0 Paul Pogba
(90.).

Staðan
FÉLAG

Man. Utd.
Huddersf.
Man. City
Tottenham
Arsenal
Burnley
Everton
WBA
Liverpool
Watford
S’ton
Swansea
Leicester
Chelsea
B’mouth
Stoke
Brighton
Newcastle
C. Palace
West Ham

L

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

U
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

J

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

T

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

MÖRK
4-0
3-0
2-0
2-0
4-3
3-2
1-0
1-0
3-3
3-3
0-0
0-0
3-4
2-3
0-1
0-1
0-2
0-2
0-3
0-4

S

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Swansea City

Gylfi Þór Sigurðsson

Var ekki í leikmannahópi Swansea sem gerði
markalaust jafntefli við Southampton. Framtíð hans er enn í óvissu.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Lék fyrstu 75 mínúturnar
í afar óvæntum 2-3 sigri
Burnley á Englandsmeisturum Chelsea á Stamford Bridge.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Lék allan leikinn þegar
Cardiff vann 3-0 sigur á
Aston Villa. Lagði upp þriðja markið.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Lék ekki með Reading í
1-1 jafntefli við Fulham
vegna meiðsla.
Aston Villa

Birkir Bjarnason

Kom ekkert við sögu þegar
Aston Villa tapaði fyrir Cardiff á útivelli, 3-0.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Var ónotaður varamaður
í 2-1 tapi Bristol City fyrir
Birmingham á útivelli.

Wayne Rooney fagnaði af innlifun eftir að hafa skorað í sínum fyrsta leik fyrir Everton síðan 2004. Markið tryggði Bítlaborgarliðinu 1-0 sigur á Stoke City og Everton fer þ

Fullkomin endurkoma týnda son

Wayne Rooney skoraði sigurmark Everton í fyrsta leik sínum fyrir félagið í 13 ár. Rooney sneri aftur til Everton í su
FÓTBOLTI Það er óhætt að segja að
enska úrvalsdeildin hafi farið af stað
með látum um helgina. Chelsea,
Liverpool og Arsenal fengu öll á sig
þrjú mörk, fyrstnefnda liðið tapaði óvænt fyrir Burnley og kláraði
leikinn tveimur mönnum færri og
Huddersfield er á toppi deildarinnar eftir 0-3 sigur á Crystal Palace
í sínum fyrsta leik í efstu deild í
45 ár. Og Wayne Rooney skoraði í
sínum fyrsta deildarleik fyrir Everton í 13 ár, í 1-0 heimasigri á Stoke
City. Þetta var 199. mark Rooneys í
ensku úrvalsdeildinni. Aðeins Alan
Shearer hefur skorað fleiri (260).
„Þetta verður ekki mikið betra.
Það skiptir mig miklu að spila fyrir
þetta félag,“ sagði Rooney eftir leik
leikinn á laugardaginn.
Eftir afar farsælan feril hjá Manchester United þar sem hann vann
allt sem hægt var að vinna fór Rooney á frjálsri sölu til Everton í sumar,
liðsins sem hann ólst upp hjá og hóf
ferilinn með.

Mannsbarn stimplar sig inn
Fyrsta mark Rooneys fyrir Everton
gleymist seint. Þann 19. október
2002 kom hann inn á sem varamaður á 80. mínútu í leik Everton og
ríkjandi meistara Arsenal. Tíu mínútum síðar fékk þetta 16 ára gamla
mannsbarn boltann fyrir utan teig
og þrumaði honum í slá og inn.
Markið tryggði Everton þrjú stig,
endaði 30 leikja taplausa hrinu
Arsenal og breytti lífi Rooneys til
frambúðar. Frá þessum degi hefur
hann verið eitt af andlitum ensku
úrvalsdeildarinnar og einn af þekkt
þekkt-

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Burnley gerði sér lítið
fyrir og sótti sigur á
heimavöll Englandsmeistara Chelsea.
Burnley gekk skelfilega
á útivelli á síðasta tímabili og
liðið nú þegar búið að vinna jafn
marga útileiki og það gerði allt
tímabilið í fyrra. Byrjunin lofar
góðu fyrir Burnley.
Hvað kom á óvart?
Huddersfield rúllaði
yfir Crystal Palace á
Selhurst Park í fyrsta
leik félagsins í efstu
deild í 45 ár. Steve Mounié, dýrasti leikmaður
í sögu Huddersfield, skoraði
tvívegis og stimplaði sig vel inn.
David Wagner, stjóri Huddersfield, hefði ekki getað beðið um
betri byrjun á tímabilinu.
Mestu vonbrigðin
Titilvörn Englandsmeistara Chelsea
byrjaði hræðilega.
Þeir töpuðu óvænt
fyrir Burnley á heimavelli og misstu tvo leikmenn
út af með rautt spjald. Sterka
leikmenn vantar í lið Chelsea og í
leiknum á laugardaginn kom í ljós
hversu þunnskipaður leikmannahópurinn er.

Leikmaður helgarinnar
Burnley kom öllum á óvart með því að vinna Englandsmeistara Chelsea, 2-3, á Stamford Bridge í 1. umferð
ensku úrvalsdeildarinnar á laugardaginn. Burnley gekk
illa á útivelli á síðasta tímabili og vann aðeins einn
útileik. Það var því ekki mikil ástæða til bjartsýni fyrir leikinn á Brúnni.
Burnley var 0-3 yfir í hálfleik. Sam
Vokes skoraði fyrsta og þriðja mark
Burnley, bæði eftir fyrirgjafir sem þessi
stóri og stæðilegi Walesverji þrífst á. Vokes
var mikið meiddur þegar Burnley var í ensku
úrvalsdeildinni tímabilið 2014-15 en náði
sér ágætlega á strik í fyrra. Vokes skoraði alls
10 mörk, þar af fimm í síðustu sex leikjum
Burnley á tímabilinu.
Burnley seldi Andre Gray til Watford í síðustu viku og því er enn meiri ábyrgð á herðum
Vokes. Burnley þarf á mörkum frá honum að
halda ef liðið ætlar að halda sér uppi í ensku
úrvalsdeildinni, annað árið í röð. – iþs
ustu fótboltamönnum í heimi.
Þótt Rooney verði ekki 32 ára fyrr
en 24. október hefur hann spilað
reglulega í ensku úrvalsdeildinni
frá 2002. Alls hefur Rooney spilað
758 leiki með félags- og landsliði
undanfarin 15 ár sem er býsna há
tala. Þessi skrokkur hefur því þolað
ýmislegt.
Þrátt fyrir það var Ronald Koeman, knattspyrnustjóri Everton, tilbúinn að veðja á Rooney í sumar og fá
hann til að fylla skarðið sem Romelu
Lukaku skildi eftir sig í framlínu
Everton. Koeman hrósaði Rooney í
hástert eftir leikinn gegn Stoke.

„Hann sýndi að hann er enn
einn af þeim bestu í sinni stöðu,“
sagði Hollendingurinn. „Hann var
í öðrum gæðaflokki með boltann.
Honum leið vel með hann, tók rétt
réttar og góðar ákvarðanir og skoraði
frábært mark. Ég get ekki beðið um
meira en það.“

Komnir með góðan kennara
Everton er með nokkra unga og
spennandi leikmenn. Koeman vonast til að Rooney hafi góð áhrif á þá.
„Hann hefur verið lengi á toppnum. Hann vann titla og öðlaðist
mikla reynslu. Við erum með
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Vandar sig alla daga
T
Telma
Matthíasdóttir, eigandi fitubrennsla.is, greindist með meltingarsjúkdóm
fyrir níu árum og ákvað í kjölfarið að taka mataræðið föstum tökum. Hún þarf að
vanda sig alla daga og leggur áherslu á mat sem nærir og veitir vellíðan. Hún deilir
hér meinhollum uppskriftum sem fara vel í munn og maga. ➛2
Magaverkur eða bakflæði?

Ofnæmi?

Nú

k.
100lyfssetðils

.
28 ysfstek
ðils
án l

Esomeprazol Krka

Nasofan inniheldur
sterann flucicason
propionat sem
hefur bólgueyðandi
verkun. Þegar
Nasofan er úðað í
nefið dregur það úr
bólgu og ertingu.

án

Loratadin LYFIS

Nasofan

Magasýruþolin hylki

Töflur

Nefúði

Tilboð: 995 kr.

Tilboð: 995 kr.

Tilboð: 995 kr.

Suðurveri
Stigahlíð 45
105 Reykjavík
Sími 511 0200
facebook.com/farmasiaapotek

Mán. til fös.

Lau.

Sun.

Opið: 08-20 10-18 13-18
Tilboðin gilda til 15. sept.

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun lyfjanna. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfin á wwww.serlyfjaskra.is
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Vera
Einarsdóttir
vera@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Þ

rátt fyrir að vera líkamsræktarþjálfari telur Telma
að álag, streita og sykur hafi
ýtt undir meltingarsjúkdóm sem
hún greindist með fyrir níu árum.
„Ég hreinlega vann mig í kaf.“ Hún
segir það hafa verið svakalegt högg
að greinast en hún mun þurfa á
lyfjameðferð að halda það sem
eftir er. „Ég var í mínu besta formi
í blóma lífsins. Á aðeins þremur
árum undir miklu vinnuálagi
tapaði ég heilsunni og það hefur
tekið mig þrisvar sinnum lengri
tíma að vinna hana til baka. Ég
er hins vegar reynslunni ríkari og
hún nýtist mér í starfi.“
Telma hefur viðað að sér
umfangsmikilli þekkingu um
mataræði, heilsu og hreyfingu í
gegnum tíðina. „Áhugi minn á
því hvernig lifa skal heilbrigðu lífi
er ótæmandi eftir að hafa unnið
við þetta í 16 ár. Þá er ég alltaf að
vinna í minni eigin heilsu. Ég tók
mataræðið algjörlega í gegn eftir
greininguna og fór auk þess í
jóganám þar sem ég lærði að lifa í
núinu. Í dag veit ég upp á hár hvað
ég þarf að borða til að vera full af
orku og vellíðan og hef tileinkað
mér holla næringu sem kemur að
mestu úr jurtaríkinu.“ Telma segist
þó ekki lifa neinu meinlætalífi.
„Nei, lífið er allt of stutt til þess
að vera með hungurverki vegna
megrunarkúra.“
Telma segist þurfa að vanda sig
alla daga til að vera heilbrigð og
hraust og að það eigi að sjálfsögðu
við um alla aðra líka. „Þetta er
vinna og þetta er sama vinnan fyrir
alla. Það verðskulda allir að vera
í góðu formi og það á enginn að
fara á mis við kosti þess að búa í
hraustum líkama. Við verðum að
vera vakandi. Lífið er núna.“
Telma heldur úti Snapchatreikningnum Fitubrennsla og þar
er hún iðin við eldamennskuna.
„Mataræðið þarf ekki að vera flókið og það eru oft einföldustu hlutirnir sem skila mestum árangri.
Maturinn á heldur ekki eingöngu
að vera til að seðja hungrið heldur
á hann að veita okkur þau næringarefni sem líkaminn þarf á að
halda.“
Hér fylgja þrjár meinhollar uppskriftir í uppáhaldi hjá Telmu.

Grænn og vænn
1 lúka grænkál eða spínat
1 frosinn banani
1 cm rifið engifer
1 sellerístöng, val
½ avocado
½ lime
300 ml vatn

Geggjaður karríréttur frá Telmu og sælkerabúðingur. Er hægt að hugsa sér flottari rétti á mánudagskvöldi.

Karrírétturinn.

Afar hollur og góður sælkerabúðingur.

1 skammtur Rice prótein
Þeyta allt mjög vel saman en bæta
síðast við próteininu.

Allt sett í pott og hitað í 4 mínútur.
Sett í glas.
Toppað með bláberjum, kókosflögum og döðlu.

Sælkera chiabúðingur

KÓKOS OG KARRÝ

250 ml möndlumjólk án viðbætt
sykurs
1 msk. chiafræ
3 msk. haframjöl
Smakka til með vanilludropum
eða karamellustevíu

2 msk. ólífuolía
½ rauðlaukur
1 hvítlaukur
2 cm engifer, nota rifjárn
½ rautt chili (nota fræin líka ef þú

– 2 til 3 skammtar

vilt hafa réttinn sterkan!)
1 msk. karrýduft
1 tsk. kúmenduft
1 tsk. kóríander
1 tsk. paprikuduft
1 dós hakkaðir tómatar
1 dós kókosmjólk light
1 dós af kjúklingabaunum (skola
og ég tek alltaf húðina af)
1 tsk. salt
½ tsk. pipar
Lúka af ferskum koríander, saxa
Börkur af hálfu lime, nota rifjárn

Safi úr ½ lime
1 lárpera til skreytingar
Hitið olíuna á miðlungs hita. Skerið
laukinn og saxið hvítlaukinn og bætið
á pönnu. Rífið engifer og saxið chili
og bætið út á pönnu. Bætið kryddi við
og eldið í 2 mínútur. Bætið næst við
tómötum, kókosmjólk og kjúklingabaunum. Smakkið til með salti og
pipar. Bætið svo kóríander, limeberki
og -safa við. Berið fram með hrísgrjónum og lárperu.

Leyndarmálið bak við gott rísottó

M
LEIÐSÖGUNÁM
NÁÁM
UN
GU
ÖG
IÐSSÖ
EEIÐ
LLVIÐURKENNT
STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Nemendur
getastyrkja
aðnámi
námi
loknugengið
gengið
Leiðsögufélagið--Flest
stéttarfélög
nemendur
til náms.
--Nemendur
geta
að
loknu
í íLeiðsögufélagið
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu
Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.
Umsögn:
Umsögn:
S.l. vetur stundaði
ég leiðsögunám
í Ferðamálaskóla
Íslands.
Námið
stóð
Leiðsögunámið
í Ferðamálaskóla
Íslands
bætti miklu við
þekkingu
mína
á
landinu
og sögu þar
og menningu
þjóðarinnar.
voru ofnir og
saman
vel undirsem
væntingum
sem fjölmargir
kennararÞessir
komuþættir
að kennslunni
ááttu
einkar
hátt áhuga
og kryddað
konar fróðleik
þeiráhugaverðan
auðvelt meðog
aðskemmtilegan
ná til mín og auka
minnmargs
á námsefninu
og
og
frásögnum.
Auk
þess
spannaði námið
leiðsögutækni
til okkar
laxveiðáa,
ekki
síst að vekja
mig
til umhugsunar
um allt
þá frá
auðlind
sem landið
er
frá
skógræktar
hvalafræðum
til hverasvæða
svo
nokkuð
og skyndihjálp
þá virðingu til
sem
okkur berogaðfrásýna
því. Kennararnir
voru mjög
færir
og sé
nefnt.
námsins
varáttu
sveiganlegt
en með
ákveðnu
aðhaldi
stjórnenda sem
fróðir Skipulag
hver á sínu
sviði og
auðvelt með
að koma
efninu
til skila.
skapaði
gott andrúmsloft
í þessum alþjóðlega
hópi nemanda.
tíma var
Námið gefur
mikla atvinnumöguleika
og spennandi
tímar eruÞessum
framundan.
Guðrún Helga
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
Magnús Jónsson
Bjarnadóttir,
fv. veðurstofustjóri
Vestmannaeyjum

Opið 8-22

FerðamálaskóliÍslands
Íslands •• www.menntun.is
www.menntun.is •• Sími
Sími567
5671466
1466
Ferðamálaskóli

R

¼ tsk. salt
1 bolli þurrt hvítvín,
1 bolli fínrifinn parmesanostur
Nýmalaður pipar eftir smekk

5 bollar gott soð
2 msk. ólífuolía
1 bolli saxaður laukur eða skallotlaukur
2 kramdir hvítlauksgeirar
1½ bolli rísottógrjón

Látið soðið sjóða við miðlungshita og lækkið svo hitann en
haldið heitu. Mýkið laukinn í
olíunni á pönnu í 2 mínútur og
bætið svo hvítlauk við og mallið áfram í hálfa mínútu. Bætið
grjónum og salti saman við með
sleif. Hellið að því loknu hálfum
bolla af heitu soði og slatta af
víninu út í og hrærið stöðugt þar
til grjónin hafa dregið vökvann
í sig. Endurtakið við miðlungshita þar til mest af vökvanum er
komið út í. Rísottóið er tilbúið
þegar allur vökvinn er kominn
út í og grjónin eru mjúk, eftir
svona um það bil hálftíma. Takið
af hitanum og hrærið parmesan
og pipar saman við. Skreytið með
parmesan ef vill.

ísottó er kannski ekki fallegasti matur í heimi en
klárlega með því bragðbetra
sem hægt er að láta ofan í sig. Það
er hvorki flókið né tímafrekt að
gera gott rísottó því ef nokkur
lykilatriði eru höfð í huga er eldamennskan leikur einn. Hráefnið
skiptir mestu máli, þar til gerð
rísottógrjón, gott soð, helst
heimagert, og alvöru parmesan
gefa rétta áferð og bragð. Aðalgaldurinn er samt árvekni og viðvera. Rísottógerð, eins og raunar
mörg eldamennska, er fyrirtaks
æfing í núvitund. Þegar þú hefur
náð tökunum á grunnrísottói eru
möguleikarnir endalausir.

Risotto er einstaklega bragðgott
þegar rétt er að því staðið.

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

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

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.
Löggiltur fasteignasali

892 8778

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali

899 9083

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

Hús listmálara til sölu
Eignamiðlun, sími 588
9090 kynnir glæsilegt
einbýlishús við Klukkuberg í Hafnarfirði. Húsið
er 437,6 fm með bílskúr.

H

úsið var teiknað af Hróbjarti
Hróbjartssyni arkitekt fyrir
Eirík Smith listmálara og
Bryndísi Sigurðardóttur. Í húsinu er
m.a. glæsileg 120 fm vinnustofa með
mikilli lofthæð og þakgluggum.
Eignin býður upp á mikla möguleika og er að mestu á einni hæð en
á neðri hæð var gert ráð fyrir um 56
fm aukaíbúð með sér inngangi sem
hefur ekki verið innréttuð.
Bílskúrinn er tvöfaldur, skráður
60 fm. Glæsilegt útsýni er frá húsinu
en það stendur mjög ofarlega í Set
Setbergslandi. Tvö útilistaverk fylgja
húsinu en þau eru eftir Sóleyju
Eiríksdóttur og Erling Jónsson.
Ekið er upp fyrir húsið. Gengið er
inn á aðalhæð hússins. Þar er meðal
annars forstofa, snyrting, stofa,

Glæsilegt einbýli í Hafnarfirði með
miklu útsýni.

borðstofa, eldhús, hjónaherbergi
með fataherbergi og baðherbergi.
Einnig þvottahús, geymslur og um
120 fm vinnustofa.
Forstofan er flísalögð með
skápum. Gestasnyrting. Stofan er
parketlögð með stórum útskotsglugga sem setur skemmtilegan svip
á húsið.
Eldhúsið er parketlagt og með
hvítri innréttingu. Inn af eldhúsi er
borðstofa en þaðan er gengið út á

OP

Laus strax
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
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Hringdu og bókaðu skoðun

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

Skipasund 3 - 104 Reykjavík
Mjög björt og falleg 92,7 m2, 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð ásamt 36 m2 bílskúr í
þríbýlishúsi. íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, eldhús,
hol, og baðherbergi. Köld sérgeymsla og
sameiginlegt þvottahús í kjallara.

62,4 m2, 2ja herbergja íbúð með sérinngangi
á jarðhæð. nýlega er búið er að endurnýja
dren og spólplagnir frá íbúð. nýlega var
þakkantur lagaður og húsið sprunguviðgert.
V. 33,9 m.

Veghús 15 - 112 Rvk.

Nánari upplýsingar veita Magnea
S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s.
861 8511, magnea@eignamidlun.
is og Hilmar Þór Hafsteinsson lg.
fasteignasali s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is.

Laufengi 8 - 112 Reykjavík

Bústaðavegur 53 - 108 Rvk.

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

svalir og timburverönd. Hægt er að
ganga út í garð á tveimur stöðum úr
vinnustofunni.

94,3 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi
af opnum svalagangi á efstu hæð. Það er
nýbúið er að mála húsið að utan, skipta um
rennur og skipta um þær rúður sem kominn
var tími á skipa um. íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu
og borðstofu. V. 39,9 m.

Gerplustræti 27 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
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Laus strax

V. 46,4 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun
Meðalholt 17 - 105 Reykjavík
falleg 80,6 m2, 3-4ra. herbergja íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi.
eignin skiptist í hol, baðherbergi, eldhús,
stofu. í kjallara er 16,7 m2. herbergi með
eldhúsinnréttingu, geymsla og baðherbergi
með sturtu.
V. 37,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
Dofraborgir 17 - 112 Reykjavík
202,4 m2 einbýlishús á einni hæð með
bílskúr.
eignin skiptist í hjónaherbergi með baðherbergi, þrjú herbergi, baðherbergi, forstofu,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og
bílskúr.
V. 72,0 m

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

105 m2 4ra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt
20,1 m2 bílskúr við veghús 15 í reykjavík.
V. 44,9 m.

Þórðarsveigur 19 - 113 Rvk.

Garður
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. V. 48,8 m.

Laus strax

Háholt 4A - 270 Mosfellsbær
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Opið hús þriðjudaginn 15. ágúst frá kl. 16:30
til 17:00
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Hringdu og bókaðu skoðun
126.5 fm 5 herb. íbúð á 3.hæð í að sjá góðu
velstaðsettu fjölbýlishúsi ásamt stæði í
bílageymslu. V. 49,5 m.

Stóriteigur 21 - 270 Mos.

Þverholt 11 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
Laus strax
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Opið hús miðvikudaginn 16. ágúst frá kl. 17:30
til 18:00

S

Hringdu og bókaðu skoðun
146,6 m2 raðhús með bílskúr bílskúr og ca.
50 m2 ósamþykktum kjallara við stórateig 21
í Mosfellsbæ. V. 58,5 m.

falleg 91,8 m2, 3ja herbergja íbúð með sér
inngangi af opnum svalagangi á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi.. björt og vel skipulögð
íbúð. fallegar innréttingar. rúmgóðar svalir.
íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og
er örstutt í alla þjónustu, samgöngur og skóla.
V. 39,5m.

rúmgóð 114,4 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
íbúðin skiptist í þrjú herbergi, forstofuhol,
baðherbergi, þvottahús geymslu, eldhús, stofu
og borðstofu. fallegt útsýni er frá íbúðinni.
Góð staðsetning í miðbæ Mosfellsbæjar, stutt í
alla þjónustu, sem og leikskóla. V. 37,4 m.

Sími 512 4900 • landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður
Samúelsson

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

N

IÐ

IÐ

ÁSBÚÐ – 210 GBÆ

Löggiltur
fasteignasali
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 6717

RJÚPNAVEGUR 8 – 801 SELFOSS

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN
• Fallegt 48 fm sumarhús auk geymslu
• Gróðursæld, stutt í þjónustu
• Tvö svefnherbergi auk svefnlofts
• Pallar og heitur pottur
• Leigulóð, kr. 80.000.- pr. ár.
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 17 millj.

N

Hafðu samband

ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784
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Nadia Katrín Helga Snorradóttir
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BÓKIÐ SKOÐUN
• Fjölskylduvænt 307 fm einbýli á grónum stað
• 1124 fm mjög snyrtileg lóð kringum húseign
• Miklar verandir og hleðslugrjót í suður-garði
• Eign sem býður uppá mikla möguleika
• Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni
• ÚTLEIGUÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ
• TILBOÐ.

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788
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Benedikt
Ólafsson

skjalagerð
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LÆKJASMÁRI – 201 KÓP
• 4ra herb., ca.112 fm útsýnisíbúð
• Yfirbyggðar svalir að hluta
• Viðhaldsfrítt hús með lyftu
• Glæsilegt útsýni úr íbúð til vesturs
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 51.9 millj.
Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

INGÓLFSSTRÆTI – 101 RVK

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 16.ÁGÚST KL.17:30 – 18:00
• Glæsileg íbúð í virðulegu steinhúsi
• Íbúð er staðsett í Þingholtunum
• Tvær stofur / 2-3 herbergi
• Rúmgóðar þaksvalir / fallegt útsýni
Hafðu samband
NADÍA KATRÍN BANINE
• FRÁBÆR STAÐSETNING
Löggiltur fasteignasali. Sími 692 5002
• TILBOÐ.
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SKÓGARVEGUR 12.A – 108 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 14.ÁGÚST KL.17:00 – 17:30
• Ný 112 fm 3ja herb. Íbúð á jarðhæð
• Sérafnotareitur, stæði í bílgeymslu • Vandaðar innréttingar
• Lyfta er í húsinu
• Hús klætt að utan og því viðhaldfrítt
Hafðu samband
ÞÓRARINN THORARENSEN
• LAUS TIL AFHENDINGAR
sölustjóri. Sími 770 0309
• V. 62.8 millj.

KLAPPARHLÍÐ 18 – 270 MOS

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 14. ÁGÚST KL.17:00 – 17:30
• Björt 65,5 fm 2ja herb íbúð.
• Viðhaldslétt íbúð á 3. Hæð.
• Opin stofa og eldhús.
• Stutt í þjónustu
Hafðu samband
EGGERT MARÍUSON
• V. 34.9.- millj.

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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VINDAKÓR 2 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 14.ÁGÚST KL.17:00 – 17:30
• Rúmgóð og vel skipulögð 5.herb íbúð.
• Þrjú svefnherb., tvær stofur
• Íbúð er 150 fm, auðvelt að bæta við herb.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni
• Lyfta og stæði í bílgeymslu, viðhaldslítið hús
Hafðu samband
• V. 57.2 millj.
SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

HÚ

STRANDVEGUR – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 15. ÁGÚST KL.17:30 – 18:00
• Glæsileg 118.7 fm íbúð í Sjálandinu
• Rúmgóð og með miklu útsýni út á Snæfellsnes
• Tvö svefnherb.,, nýlegt baðherb.
• Stór pallur og sér stæði í bílakjallara
• FRÁBÆR STAÐSETNING
Hafðu samband
• V. 63.9 millj.
NADÍA KATRÍN BANINE
Löggiltur fasteignasali. Sími 692 5002

Jóhanna
Gustavsdóttir

Sölufulltrúi
nemi í löggildingu
fasteignasala
Sími 698 9470

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
Gautavík 11. 4ra herbergja endaíbúð ásamt bílskúr.

Berjarimi 9 - 5 herbergja íbúð með sérinngangi.
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fín og vel skipulögð 125,1 fm. íbúð að meðt.
sér geymslu. Sér inngangur er í íbúðina. Nýlegur
sólpallur til suðvestur út af stofu/borðstofu. Nýlegt
harðparket á gólfum.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg 116,4 fm. endaíbúð á neðri hæð
í 6 íbúða húsi með sérinngangi og með gluggum
í þrjár áttir.
Íbúðinni fylgir stór sér afgirt lóð og 31,6 fm. bílskúr
(jeppabílskúr) með góðri lofthæð. Rúmgóð og
björt stofa. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, öll með
fataskápum.

Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjuð að utan
og í sameign á undanförnum árum.
Stutt í leikskóla og skóla.

Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í
skóla, leikskóla, verslanir og aðra þjónustu.

Eignin er virkilega falleg og í góðu ásigkomulagi að innan sem að utan.

Verð 53,9 millj.

Verð 49,5 millj.

Lyngmóar - Garðabæ. 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Álagrandi 8. 2ja herbergja íbúð.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 110,3 fm. íbúð
á 2. hæð að meðtaldri sér geymslu í kjallara í
nýviðgerðu og nýmáluðu fjölbýlishúsi auk 16,2 fm.
bílskúrs.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Góð 2ja herbergja 70,7 fm. íbúð að meðt. sér
geymslu og með rúmgóðum svölum til suðvesturs
á þessum eftirsótta stað við Álagranda.

Íbúðin er öll nýlega uppgerð hið innra. Stofa með
útsýni yfir Garðabæinn, að Álftanesi, til sjávar og
að Snæfellsjökli. Eldhús með nýjum innréttingum.
Fjögur svefnherbergi. Snyrtileg sameign.

Rúmgóð stofa með góðum gluggum. Eldhús er
opið að hluta inn að stofu.

Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og
íþróttasvæði.

Lóðin er tyrfð og hellulögn er fyrir framan hús og
malbikuð stæði.

Árið 2016 var húsið m.a. múrviðgert og málað.

Verð 33,9 millj.

Verð 51,9 millj.

Fálkahöfði 6 - Mosfellsbæ. 3ja herbergja íbúð.

Sumarhús í Skorradal.
Fallegur og vel byggður 71,8 fm. sumarbústaður
að meðtöldu 9,5 fm. baðhúsi, sem er nýtt sem
herbergi í dag, við Vatnsendahlíð í Skorradal á
2.508,0 fm. leigulóð með stórkostlegu útsýni yfir
Skorradalsvatn og fjallgarðinn í suðri. Bústaðurinn
er allur viðarklæddur að innan. Rafmagnskynding
er í húsinu en þó er það upphitað með vatnsofnum
með hringrásarkerfi. Verönd er yfirbyggð að hluta
á milli bústaðarins og baðhússins.

S
HÚ DAG
Ð
I
U
OP VIK
Ð
I
M

Stór um 100 fm. afgirt viðarverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu. Aukin lofthæð er í stofu og
herbergjum.

Húsið er nýlega málað og snjóbræðsla undir stétt.
Afar góð staðsetning, stutt í skóla og á golfvöll.

Verð 30,9 millj.

Þorláksgeisli. Endaraðhús.

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og vel innréttuð 3ja herbergja 91,0 fm.
íbúð að meðt. sér geymslu og með rúmgóðum
suðvestusvölum á frábærum stað við Fálkahöfða í
Mosfellsbæ. Sér inngangur er í íbúðina af opnum
stigagangi. Útgengi á svalir bæði úr stofu og
hjónaherbergi. Rúmgóð stofa. Tvö herbergi með
góðu skápaplássi.

Verð 41,9 millj.

Miðskógar – Garðabæ. Frábær staðsetning við sjávarkambinn.
Mjög fínt 199,1 fm. 5-6 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum 31,6 fm. bílskúr
á þessum vinsæla stað í Grafarholtinu.

Virkilega fallegt 282,1 fm. einbýlishús sem er hæð
og kjallari að meðtöldum innbyggðum 37,0 fm.
bílskúr á frábærum útsýnisstað á Álftanesi.

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.

Að auki er u.þ.b. 70 fm. garðskáli með um 5
metra lofthæð í mæni. Aðalstofa með arni og
miklum gluggum til suðurs. Nýlega endurnýjað
baðherbergi.
Garðurinn er afar fallegur og vel ræktaður. Harðviðarverönd á baklóð til suðurs með glæsilegu
útsýni út á Skógtjörn, Keili og víðar. Garðskálinn
er afar glæsilegur með um 5 metra lofthæð í mæni.

Hellulögð stétt fyrir framan hús með hitalögn.

Verð 71,9 millj.

Arkitekt hússins er Gunnar Hansson.

Grófarsmári – Kópavogi.

Súlunes – Garðabæ.
Glæsilegt og vel skipulagt 321,8 fm. sérbýli að
meðt. 33,0 fm. bílskúr á sjávarlóð á Arnarnesi í
Garðabæ. Aukin lofthæð er á efri hæð og vandaðar innréttingar og tæki. Búið er að útbúa séríbúð
í hluta neðri hæðar sem er 77,3 fm. að stærð með
sérinngangi, en lítið mál að sameina aftur stærri
íbúðinni. Glæsilegt eldhús með útgengi á svalir.
Rúmgóð stofa með arni. Hjónasvíta. Suðurverönd
með heitum potti.
Glæsilegt útsýni er úr stofum og af svölum yfir
voginn og til vesturs.

Verð 125,0 millj.

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

Sala fasteigna frá
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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

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

KLUKKUBERG 9, 221 HAFNARFJÖRÐUR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M.
Sigurðardóttir
Ritari

BISKUPSGATA 13, 113 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 168,9 fm raðhús á einni hæð. Húsið skiptist m.a. í stofu, þrjú herbergi, eldhús, baðherbergi, geymslu og þvottahús. Mikil lofthæð er í hluta hússins. Bílskúr tilheyrir. Útgengi er úr stofunni út á stóran
afgirtan suðurgarð. Mjög falleg eign á vinsælum stað í Grafarholti þar sem stutt er í þjónustu, skóla og leikskóla.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30. V. 74,9 m.

LJÓSAVÍK 23

SNORRABRAUT 56B

112 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Glæilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 9 í Setbergslandi í Hafnarfirði sem stendur á 3.057 fm
lóð. Húsið var teiknað af Hróbjarti Hróbjartssyni arkitekt fyrir Eirík Smith listmálara og Bryndísi Sigurðardóttur.
Í húsinu er m.a. glæsileg 120 fm vinnustofa með mikilli lofthæð og þakgluggum. Mikil lofthæð er í húsinu. Eignin
bíður upp á mikla möguleika og er að mestu á einni hæð en á neðri hæð var gert ráð fyrir um 56 fm aukaíbúð með
sér inngangi sem hefur ekki verið innréttuð. Bílskúrinn er tvöfaldur, skráður 60 fm. Glæsilegt útsýni er húsinu
er það stendur mjög ofarlega í Setberglandi. Nánari uppl. veita: Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali, sverrir@
eignamidlun.is Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali, magnea@eignamidlun.is. V. 115 m.

FRAMNESVEGUR 14, 101 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

3ja herbergja 95.3 fm falleg íbúð með sérinngagni.
Mikil lofthæð í íbúðinni. Stofa, eldhús og tvö herbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Flísalagðar svalir eru útaf stofu.
Vel skipulögð eign með fallegu útsýni þar sem stutt er
í alla helstu þjónustu s.s. skóla og Spöngina.Opið hús
þriðjudaginn 15. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30. V. 41,9 m.

3ja herbergja 89.0 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi sem er
skráð fyrir 55 ára og eldri. Tvö svefnherbergi. Yfirbyggðar
svalir, sérgeymsla innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði.
Mjög gott hjólastólaaðgengi að húsinu og íbúðinni. Mjög
góð staðsetning miðsvæðis. V. 46,9 m

RÁNARGATA 3A

HÁALEITISBRAUT 109

101 REYKJAVÍK

108 REYKJAVÍK

Falleg 132,5 fm hæð og ris í 2-býlishúsi við Ránargötu í
Vesturbænum. Íbúðin skiptist m.a. í eldhús, góðar stofur,
sjónvarpshorn/vinnukrók, þrjú herbergi, baðherbergi og
þvottahús. Sólríkur suður garður.
Nánari uppl. veitir Gunnar J. Gunnarsson lg. fasteignasali s. 695 2525, gunnarJ@eignamidlun.is
Opið hús miðvikudaginn 16. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45.
V. 57,7 m.

Mjög falleg og vel skipulögð 110,8 fm 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í eftirsóttu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut
í Reykjavík. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson.
Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús, þrjú herbergi,
fataherbergi, baðherbergi og þvottahús. Frábær staðsetning miðsvæðis. Stutt í skóla og þjónustu. V. 44,9 m.

OPIÐ
HÚS

Gullfalleg 2ja herb. íbúð í risi í 3-býlishúsi við Framnesveg. Íbúðin hefur verið mjög mikið endurnýjuð m.a. eldhús,
baðherbergi og gólfefni. Viðarbitar eru í loftum sem setja skemmtilegan svip á íbúðina. Fallegt útsýni. Frábær staðsetning. Göngufæri í miðbæinn. V. 27,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 16. ágúst milli kl. 18:15 og 18:45.

FLATAHRAUN 1

ÁSGARÐUR 77

LAUGAVEGUR 49

LAUGARNESVEGUR 42

220 HAFNARFJÖRÐUR

108 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

70.2 fm 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í anddyri, stofu, svefnherbergi, eldhús, þvottahús
og bað. Auk þess er geymsla í kjallara og merkt stæði í
bílageymslu. Svalir eru útaf stofu.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45
V. 33,9 m.

OPIÐ
HÚS

Vel skipulögð 4-5 herbergja útsýnisíbúð auk bílskúrs á
fyrstu hæð við Ásgarð í Reykjavík. Eignin er skráð 145,2
fm þar af er bílskúr 26,2 fm. Eigninni fylgja tvær rúmgóðar
geymslur.
Opið hús þriðjudaginn 15. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45.
V. 55,9 m.

OPIÐ
HÚS

Einstaklega góð og frábærlega vel staðsett íbúð á 2.hæð
í mjög góðu húsi. Stærð samtals 98,5 fm. Stórar svalir
og sólskáli. Frábært útsýni er úr íbúðinni. Hátt til lofts.
Talsvert endurnýjuð eign. Snyrtileg sameign.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30
(íb. 0201). V. 44,9 m.

OPIÐ
HÚS

3ja herb. 64.7 fm (grunnflötur stærri) íbúð í risi í mjög vel
staðsettu húsi við Laugarnesveg. Göngufæri í miðbæinn.
Gott skipulag. Góðar svalir út frá stofu. Útsýni. Tvö svefnherbergi og vinnuherbergi. Talsvert endurnýjuð íbúð.
Opið hús þriðjudaginn 15. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45.
V. 36,9 m.

VESTURBRÚN 37, 104 REYKJAVÍK

GRENIMELUR 7, 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 227 fm efri sérhæð og ris ásamt bílskúr á góðum stað við Grenimel í Vesturbænum.
Sér íbúð er í risi. Aðeins tveir eignarhlutar eru í húsinu. Baðherbergi og eldhús eru meðal þess sem hefur verið
endurnýjað á síðustu árum. Franskir gólfsíðir gluggar í stofu. Arinn í holi. Suðursvalir. Einstök eign í Vesturbænum.
Opið hús þriðjudaginn 15. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45. V. 118,9 m.

SELBRAUT 34, 170 SELTJARNARNES
OPIÐ
HÚS

Mjög fallegt og mikið endurnýjað samtals 217,8 fm raðhús á tveimur hæðum við Selbraut á Seltjarnarnesi. Húsið
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, fjögur herbergi, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Tvöfaldur bílskúr
(41,1 fm). Afgirtur garður með timburverönd. Hellulagt plan fyrir framan húsið og pallur. Örstutt í leikskóla, skóla,
íþróttahús, sundlaug og þjónustu. Húsið er laust til afhendingar í ágúst 2017.Opið hús miðvikudaginn 16. ágúst milli
17:15 og 17:45. V. 89 m.

Vorum að fá í sölu 259,2 fm 6 herb. glæsilegt einbýlishús með bílskúr á góðum stað á holtinu ofan við útivistarparadísina í Laugardalnum. Húsið var teiknað og hannað af Halldóri Gíslasyni og er einstaklega vel hannað
og vandað til verka frá fyrstu tíð. Lyfta er í húsinu á milli hæða. Þrjár stórar stofur, arinn í stofu, vandaðar
sérsmíðaðar innréttingar og fylgir húsinu mikið af sérsmíðuðum skápum ,hillum og fl. Lóðin er ekki stór en mjög
skjólgóð með aflokuðum suðurveröndum og smá grasflöt. Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali, s. 899 1882, tölvupóstur thorarinn@eignamidlun.is. V. 119 m.

BREKKUÁS 9, 210 GARÐABÆR
OPIÐ
HÚS

ÞINGÁS 35, 110 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Glæsilegt, vel skipulagt einbýlishús á fallegum útsýnisstað efst í Ásahverfi í Garðabæ. Virkilega björt og falleg eign á
þessum eftirsótta stað. Húsið er 286,4 fm auk ca. 20 fm óskráðs rýmis, alls um 306 fm þar af er bílskúr 39,5 fm. Fallegur
og gróinn garður með stórum palli og heitum potti. Húsið er teiknað af EON arkitektum. V. 134 m.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30

KELDUHVAMMUR 9

ÞÓRÐARSVEIGUR 30

220 HAFNARFJÖRÐUR

113 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

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.

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 105 fm íbúð á jarðhæð
við Þórðarsveig 30. Stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni..
Rúmgott opið rými þar sem eru stofa, borðstofa og eldhús. Tvö herbergi. Útgengi úr stofu á svalir og frá svölum
niður í garð.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45.
V. 42,9 m.

KIRKJUTEIGUR 15

VATNSSTÍGUR 15

105 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

215.3 fm einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum bílskúr. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottaherbergi, baðherbergi, gestasnyrting og bílskúr. Falleg gróin lóð með góðum sólpalli, heitum potti
og geymsluskúr. Góð eign á góðum stað.
Opið hús þriðjudaginn 15. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45. V. 83,9 m.

FROSTAFOLD 5 112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð við Kirkjuteig í
Reykjavík. Stofa og tvö herbergi. Stór og góður sameiginlegur garður. Eignin er skráð 67,6 fm þar af eru tvær
geymslur samtals 3,4 fm. Um er að ræða fallega eign á
skjólsælum stað í Laugardalnum. V. 33,9 m.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45.

Glæsileg 217,5 fm íbúð á tveimur efstu hæðum við Vatnsstíg 15 í Skuggahverfinu. Íbúðin er hin vandaðasta. Arinn í
stofu. Fernar svalir. Mikið útsýni. Eignin skiptist í anddyri,
stofu, borðstofu, þrjú herbergi, eldhús, tvö baðherbergi,
fataherbergi og þvottahús. Tvö stæði í bílageymslu. Eign í
sérflokki.Nánari uppl. veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.
fasteignasali s: 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu 119,1 fm 4 herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Fjórar íbúðir í stigahúsi. Vel skipulögð íbúð með miklu
útsýni. Íbúðin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu árum m.a. innréttingar og gólfefni. Stórar svalir til suðurs.
Göngufæri í leikskóla, skóla og verslanir. V. 48,7 m.

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

Óttuhæð 8

2 1 0 Garðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

kraftur • traust • árangur

w w w.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

Halla
Fasteignasali

Norðurbakki 9a

210 Garðabær

Alexander
Sölufulltrúi

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

692 3344 864 3802

220 Hafnarfjörður

Gunnur
Fasteignasali

67.900.000

VERÐ: 110.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst kl.18:15- 18:45
Stærð: 120,7 m2
Ný og glæsileg 3ja herbergja endaíbúð með útsýni yfir Hafnarfjarðarhöfn við
Norðurbakka í Hafnarfirði. Sérmerkt stæði er í bílakjallara sem fylgir íbúðinni.
Íbúðin er alls skráð 120,7 fm og skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, rúmgott
baðherbergi, þvottahús, aðalrými með stofu, borðstofu, sjónvarpshorni og
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Norðurbakki 7c

220 Hafnarfjörður

69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst kl.17:30-18:00
Herbergi: 7

Stærð: 248,7 m2

Bílskúr

Glæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu, tveimur sólskálum og frábæru útsýni í
hæðunum í Garðabæ. Árin 2006-2007 voru innréttingar og gólfefni endurhönnuð og um innanhúshönnun sá
Guðbjörg Magnúsdóttir innanhúsarkitekt . Húsið er að sögn eiganda 308,6 fm á tveimur hæðum með innbyggðri
bílageymslu, skv fmr er húsið skráð 248,7 fm en er 308,6fm með tveimur sólskálum sem voru byggðir 2006.
Húsið er staðsteypt.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Kópavogstún 12

200 Kópavogi

59.500.000

17. Júnítorg 7

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst kl.17:30 - 18:00
Stærð: 136,5 m2
Ný og glæsileg 3ja herbergja endaíbúð með útsýni yfir Hafnarfjarðarhöfn við
Norðurbakka í Hafnarfirði. Sérmerkt stæði er í bílakjallara sem fylgir íbúðinni.
Íbúðin er alls skráð 136,5 fm og skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, rúmgott
baðherbergi, þvottahús, aðalrými með stofu, borðstofu, sjónvarpshorni og
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

37.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst kl.17:30-18:00

Herbergi: 3 Stærð: 108,9 m2 Bílageymsla
Mjög falleg, rúmgóð og vel skipulögð íbúð með sérinngangi, stæði í bílageymslu
og stórri, skjólgóðri og sólríkri aflokaðri verönd á jarðhæð í þessu fallega húsi í
Kópavogstúni 12. Íbúðin er mjög rúmgóð og með hjólastólaaðgengi.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2 Stærð: 74,5 m2
Björt og góð 2ja herb. íbúð, fyrir 50 ára og eldri, á annari hæð með góðum svölum.
Íbúðin er með parket á gólfi. Gott svefnherbergi, með stórum fataskáp. Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf, með sturtuklefa og handklæðaofni á vegg. Eldhús með AEG
ofni, helluborði og háfi. Gott skápapláss. Inn af eldhúsi er þvottaherbergi.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Sogavegur 123

Glaðheimar 6

108 Reykjavík

49.900.000

104 Reykjavík

Hraunbrún 16

220 Hafnarfirðir

62.900.000

59.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst kl.17:30-18:00
Herbergi: 7

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst. kl 17.00-17.30

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15.ágúst. kl 18.00-18.30

Herbergi: 4

Herbergi: 4

Stærð: 120 m2

Stærð: 203,6 m2

Bílskúr

Frábært fjölskylduhús á fallegum og grónum stað í Hafnarfirði. Í
húsinu eru 4-5 svefnherbergi og tvær stofur. Einnig eru tvö baðherbergi annað með sturtu og hitt með baðkari. Bílskúrinn er 33 fm og
sérstæður með gryfju. Húsið hefur fengið gott viðhald. Húsið var tekið
og lagað og málað að utan í fyrra ásamt því að skipt var um niðurfallsrör frá rennum.

Stærð: 169.2 m2

Björt 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum við Sogaveg í Reykjavík. Á fyrstu hæð
er samliggjandi stofa og borðstofa, eldhús, gestabaðherbergi og þvottahús. Á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi, eignin er nokkuð stærri að grunnfleti
þar sem hluti af íbúðinni er undir súð.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Falleg 5 herbergja hæð við Glaðheima í Reykjavík. Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, borðstofu, baðherbergi, eldhús, geymslu og bílskúr. Miklir útleigumöguleikar þar sem er búið að útbúa bílskúr sem stúdíóíbúð. Geymsla/herbergi í
sameign er með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er 137,8 fm, bílskúr 31,4 samtals
er eignin 169.2 fm. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Þórsgata

Baugakór 15-17

Austurgata 3

101 Reykjavík

30.900.000

201 Kópavogi

43.500.000

220 Hafnarfirði

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst. kl 17.00-17.30

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst. kl 18.00-18.30

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst kl. 19:30-20:00

Herbergi: 2

Herbergi: 4

Herbergi: 6

Stærð: 50.1 m2

Björt 2ja herbergja íbúð við Þórsgötu í Reykjavík. Laus við kaupsamning.
Íbúðin skiptist í svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, sameiginlegt
þvottahús og geymslu.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Stærð: 98,6 m2

Glæsileg og rúmgóð, 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu með
sérinngangi frá svölum í góðu lyftuhúsi í Kórahverfi Kópavogs. Innréttingar eru
sérsmíðaðar og samrýmdar og gólfefni er parket og flísar. Góðar suður pallur.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla, Kórinn og ofl.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

83.900.000

Stærð: 205,6 m2

Fasteignasalan TORG kynnir: Fallegt og gott 205,6 fm (ca. 240 fm grunnflötur)
einbýlishús með auka íbúð á neðri hæð í miðbæ Hafnarfjarðar. Glæsilegur garður
með timburverönd sem stallast upp um hraunið er út frá stofu. 3 góð svefnherbergi.
Auðvelt er að opna húsið aftur þanngi að það verði ein eining.
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811

GLÆSILEG
NÝBYGGING

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. ágúst
kl.12:30-13:00

Garðatorg 6 – 210 Garðabæ

Hol
5,1 m²
Baðh/þvh.
7,9 m²

Herbergi
13,9 m²
Eldhús

Alrými
23,9 m²
Svalir
5,6 m²

Íbúð

Ásett verð

Herb.

Fm

201
202
203
204
205
206
301
302
303
304
305
306

49.500.000
45.800.000
37.800.000
SELD
37.800.000
SELD
SELD
SELD
42.900.000
42.900.000
42.900.000
74.900.000

3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3

90,1
81,8
66,3
65,4
65,6
111,1
87,9
76,5
65,8
66,1
66,3
121,1

KYNNUM ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU OG
BÍLAGEYMSLU Í MIÐBÆ GARÐABÆJAR. ALLS ER UM AÐ RÆÐA 12
ÍBÚÐIR Á 2. OG 3. HÆÐ, 2JA OG 3JA HERBERGJA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Húsið er þriggja hæða
Í kjallari eru séreignageymslur og bílastæði sem fylgja hverri íbúð
Á jarðhæð verða verslanir og veitingarekstur
Húsið er einangrað og klætt að utan
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar en án gólfefna utan við gólfefni í votrými
Ál-tré gluggakerfi með K-gleri
Mynddyrasími fylgir hverri íbúð
Aukin lofthæð á 3ju hæð
Schmidt innréttingar frá Parka, AEG eldhústæki og Grohe blöndunartæki

UPPLÝSINGAR OG BÓKUN SKOÐUNAR HJÁ:
Hafdís Rafnsdóttir, sölustjóri GSM 820-2222 og
Sigurður Gunnlaugsson, fasteignasali 898-6106

Hafdís
Sölustjóri
820-2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

LÚXUSÍBÚÐIR FRÁ 50M2
MEISTARAFÉLAGIÐ SKIPHOLT 70
MÁNUDAG 14. ÁGÚST
SÖLUSÝNING KL. 18:00-19:00
NÝJAR ÍBÚÐIR
SEM SKILAST TILBÚNAR
MEÐ GÓLFEFNUM.

Garðar Hólm
Löggiltur fasteignasali
S. 899 8811
gardar@fstorg.is

Kristján Baldursson
Löggiltur fasteignasali
S. 867 3040
kristjan@trausti.is

VERÐ FRÁ
33,5 MILLJ.

Ingólfur Geir
Gissurarson

S í ð a n

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

896 5222

Heiðar
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

693 3356

588 4477

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Úlfar Freyr
Jóhansson

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Herdís Valb.
Hölludóttir

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694 6166

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Sefgarðar 24 - Seltjarnarnesi

Glæsileg íbúð með stæði í bílag. við Sóltún

milljónir

Einbýli

5-7 herb.

220 fm

Heitur pottur

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

106 fm íbúð með tveimur íbúðum við Hjarðarhaga
US
LA
X
RA

ST

41,9
milljónir

Fjölbýli

4ra herb

106,3 fm

Auka íbúð

Bílskýli

Hvassaleiti 14 - mjög góð 4ra. herb. Opið hús

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

41,8
milljónir

Fjölbýli

4ra herb

92,7 fm

Sólarsvalir

Rúmgóð 4 herb.
útsýnisíbúð á efstu hæð
með þvottaherbergi
innan íbúðar. Verið
er að klára að setja
svalalokun!

tsý
ni

Kjarrhólmi 22 -Mjög góð 3ja á 3.hæð.Opið hús

35,9
milljónir

Fjölbýli

3ja herb

93,9 fm

Laus strax

milljónir

Fjölbýli

3ja herb

ca 81 fm

Útsýni

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

Tvö innkeyrslubil við Lyngháls, annað með íbúð

milljónir

Fjölbýli

75,1+geymsla

|

Sólarsvalir

X

Valhöll fasteignasala

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

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

50,5 fm sumarh á eignarl. við Laxá í Svínadal

Höfum í sölu tvö bil við
Lynháls, annað er 84
fm og er ein heild með
litlu baðherbergi. Hitt
er 87 fm iðnaðarbil
með með baðh. og lítilli
stúdíóíbúð með inngang
frá stigahúsi.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

3ja herb

RA

X

RA
87,2 & 83,9 fm Samliggjandi bil

33,5

ST

ST

milljónir

Atvinnuhúsnæði Iðnaðarhúsnæði

3ja herb

92 fm

Bílskýli

15,9
milljónir

Sumarhús

3ja herb

50,5 fm

Eignarland

Síðumúla 27

|

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

Svo til ónotuð 3ja herb.
íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi
með sér- inngangi
af svalagangi. 25 fm
innfeldar svalir.
Gott verð. Opið hús
Mánudag 14.ágúst kl.
20.00-20.30 íb. 01-12

39,5
milljónir

Fjölbýli

3ja herb

87,2 fm

Laus strax

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

Laugavegur 133 - Reykjavík
Vel staðsett 57.6 fm,
2ja herbergja íbúð með
mikilli lofthæð á 1. hæð
við Laugaveg 133.

34,9
milljónir

2ja herb

Fjölbýli

57,6 fm

Góð staðsetn.

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

Grundargerði 13, 108 Rvk
Vel staðsett 48.2 fm.
3ja herbergja risíbúð
með sérinngangi í hverfi
108 í Rvk. Stutt í helstu
þjónustu, s.s leikskóla,
skóla og verslanir.
Barnvænt hverfi

25,9
milljónir

3ja herb

Fjölbýli

48,2 fm

Sérinngangur

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

Fitjahraun 8 - v/ Heklurætur
Falleg og vel staðsett
1.2 ha.sumarhúsalóð/
eignalóð við Heklurætur.
Á lóðinni eru tvö hús
annað 27.5 fm. hús og
minna hús sem er um
15 fm.

Höfum tekið í sölu
vel staðsett 50,5 fm
sumarhús á eignarlandi
við Ártröð í botni
Eyrarvatns í Svínadal.
Húsið er í ágætu standi
og skiptist í tvö herb. og
risloft yfir hluta
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Höfum til sölu glæsilega
nánast nýja 3ja herb.
92 fm íbúð með
stæði í bílageymslu
við Skyggnisbraut í
Úlfarsárdal. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni,
laus fljótlega.

Vallakór 2a - Kópav. Ný 3ja+bílskýli.Opið hús

Falleg og velskipulögð
3ja herb. íbúð á 1.hæð í
góðu eftirsóttu fjölbýli,
þvottahús í íbúðinni.
Stórar suðvestur svalir.
Opið hús þriðjudaginn
15.ágúst kl. 16.30 17.00. íb. 01-01

US
LA

US
LA

24,9
& 27,9

milljónir

Fjölbýli

Í einkasölu rúmgóð
94 fm útsýnisíbúð við
Blikahóla 4 í Reykjavík.
Tvö herbergi og
endurnýjað baðherb.
Rúmgóð parketlögð
stofa. Eignin er laus við
kaupsamning.

Kjarrhólmi 36. neðst í Fossvogi. Opið hús

Mjög falleg mikið endurnýíuð búð á 3.hæð í
eftirsóttu fjölbýli. Fallegt
útsýni, þvottahús í íb.
Stórar suðvestur svalir.
Opið hús þriðjudaginn
15.ágúst kl.17.00-17.30
íb.03-01

33,8

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

3ja herb. 94fm útsýnisíbúð við Blikahóla.

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

42,5

Falleg og velskipulögð
4ra herb.íbúð á 2.hæð
í góðu fjölbýli á eftirsóttum stað. Nýlegt
parket. 2 stofur, 2
sv.herb (eða 3). Opið hús
mánudag 14.ágúst kl.
16.30 - 17.00 íb.02-02

/Ú

Svalalokun

143,4 fm

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

ta

NI

106 fm

3ja herb

f
Ly

SÝ
ÚT

36

milljónir

4ra herb

milljónir

Íbúð

Höfum í sölu 106 fm
íbúð á jarðhæð sem
búið er að breyta í tvær
íbúðir. Stærri íbúð með
svefnherbergi og tveimur
stofum, minni íbúð er
stúdíóíbúð. Laus við
kaupsamning.

Hraunbær 102D - Reykjavík

Fjölbýli

65,0

Hef tekið í sölu
glæsilega 143 fm íbúð
með tveimur svefnherbergjum og stórum
stofum við Sóltún í
Reykjavík. Tvennar svalir
með svalarlokunum,
stæði í bílageymslu.

NI
SÝ
ÚT

98,5

lir
va
rs
na
en
Tv

Virkilega fallegt og
vel viðhaldið 182. fm.
einbýlishús á einni hæð
auk ca. 38 fm. bílskúrs.
Húsið er vel skipulagt og
rúmgott með sólríkum
garði og heitum potti.

Glæsileg 3ja her. við Skyggnisb. í Úlfarsárdal

9,9

milljónir

Sími 588 4477

Sumarhús/lóð

2ja herb

27,5+15 fm

Verönd

|

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

www.valholl.is

REYKJAMELUR 6 – EINBÝLI

ÞÓRSGATA – EINBÝLI
Glæsilegt 165 fm, einbýlishús með bílskúr og upphituðu
bílastæði sem rúmar tvo bíla. Tveir inngangar eru í húsið.
Eignin er á tveimur hæðum, tvær stofur, tvö baðherbergi,
fallegt eldhús, þvottahús og þrjú svefnherbergi.
Árið 2015 var byrjað að endurbyggja húsið og var það
endurnýjað nánast frá grunni. Vel var vandað til verka
og allt unnið af viðurkenndum verktaka. Allt var hreinsað
út, byggt nýtt þak, skipt um gólf milli hæða, allar lagnir,
glugga og reistur nýr kvistur og suðursvalir. Bílskúr og
útigeymsla endubyggð sem og dren-, skólplagnir og
inntök. Lóð og bílaplan voru mynstursteypt með hitalögn.
Einstaklega vel heppnuð uppgerð á glæsilegu húsi. Laus
strax. Verð 133 millj.

BRÍETARTÚN – 3JA HERBERGJA

JÖKLASEL – MEÐ BÍLSKÚR

Falleg 69 fm, 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi við
Bríetartún 18 í Reykjavík.
Tvö rúmgóð svefnherbergi
með fataskápum. Björt
og falleg stofa. Eldhús
með hvítri innréttingu
og borðkrók. Flísalagt
baðherbergi með hvítri
innréttingu og sturtu.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð. Falleg eign sem vert er að
skoða. Verð 34.9 millj.

Falleg 64 fm, 2ja herb.
íbúð á 1.hæð á góðum
stað í Seljahverfinu auk
24,4 fm bílskúrs með
millilofti.
Rúmgóð og vel skipulögð
íbúð sem skiptist í
rúmgott svefnherbergi,
bjarta stofu, baðherbergi
og eldhús með þvottahúsi
inn af. Bílskúrinn stendur
sér í bílskúrslengju. Góð eign sem vert er að skoða. Stutt í alla
almenna þjónustu. Verð 34.9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. ÁGÚST FRÁ KL 17:30 – 18:00
90 fm, einbýlishús á
einni hæð auk rýmis í
O
risi. 1000 fm, gróin lóð,
staðsett í botnlanga í
friðsælu hverfi í Mosfellsbæ. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, björt og
rúmgóð stofa, eldhús,
borðstofa, baðherbergi með sturtu og þvottaaðstöðu. Stór
geymsluskúr getur fylgt með. Yfir húsinu að hluta er ris þar
sem lofthæð er mest tæpir 180 cm og heildargólfflötur ca.
46 fm. LAUS STRAX. Verð: 45.9 millj.

PIÐ
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BIRKIHOLT 6 – 2JA HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15 . ÁGÚST FRÁ KL 17:30 – 18:00
Góð 76 fm, 2ja herb. íbúð
á 3. hæð með sérinngang
af svölum á vinsælum
IÐ
P
O
stað á Álftanesi.
Rúmgott svenherbergi.
Björt og stór stofa með
vestursvölum með
útsýni. Eldhús með góðri
innréttingu og borðkrók.
Þvottahús innan íbúðar.
Flísalagt baðherbergi með sturtuaðstöðu og fallegri háglans
innréttingu. LAUS STRAX. Verð 35 millj.

S
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NÝ

Óskar Þór
Hilmarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Guðjón
Sigurjónsson

BY
GG

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

Pálmi
Almarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344
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Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ.

LUNDUR
2 - 415-23
-6
LUNDUR
5
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi.

Hilmar
Óskarsson

Smári
Jónsson

Auður
Kristinsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Nýhöfn 7
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Ð

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11
hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120 til 194 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg
hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM

Au

• 101 Rvk.
• 3ja herb.
• 2 góð svefnherb.
• 56,6 fm.
• Stærri gólfflötur heldur en
skráðir fermetrar.
EIGNA
TILmillj.
SÖLU. MIKIL SALA
• Verð 38,9
Opið hús mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30
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GRANASKJÓL
ikið 13
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• 107 Rvk.
• 73,5 fm.
• 3ja herb.
• Góð íbúð.
• Góð staðsetning.
• Laus við kaupsamning.
• Verð 39.9 millj.
Opið hús mánudag
frá kl. 17:15 til 17:45
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Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804
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STAÐARSEL 2

• 109 Rvk.
• Einbýli.
• 234 fm.
• Gott viðhald.
• Stór bílskúr.
• Verð 79,8 millj.

HÚ

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

og
Oára

60 PIÐ

• 109 Rvk.
• 223,5 fm.
• Einbýlishús.
• Góður garður.
• Vel skipulagt hús.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:30 til 18:00

SELVAÐ 11

S

Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

• 105 Rvk.
• 89 fm.
• 3ja herb.
• Yfirbyggðar svalir.
• Verð 47,9 millj.
Opið hús mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

GILSÁRSTEKKUR 1

HÚ

S

IÐ

• 110 Rvk.
• Raðhús.
• 186,8 fm.
• 2 hæðir.
• 4 góð svefnherbergi.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 64,9 millj.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:00 til 17:30

Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

SELD
S

OP

NÆFURÁS 4

Ólafur
Tryggvason

SNORRABRAUT 56B

HÚ

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Nýhöfn 7 í 9 íbúða 3ja hæð fjölbýlishúsi með lyftu.
Mikið sjávarútsýni. 105,8 fm. til 150,1 fm. að stærð. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús.
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LEIFSGATA 28
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Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ.

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

ri

• 110 RVK.
• 78,8 fm.
• 2ja herb.
• Lyftuhús.
• Stæði í bílageymslu.
• Vönduð íbúð.
• Verð 36,9 millj.
Opið hús miðvikudag
frá kl. 17:15 til 17:45

eld

HÚ

SKIPHOLT 66

S

• 105 Rvk.
• 5 herb.
• 2. hæð.
• 196 fm.
• Bílskúr.
• Byggt árið 2000.
• Verð 74,5 millj.
Opið hús miðvikudag
frá kl. 17:00 til 17:30

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
GSM 660 4777

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

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

NORÐLINGABRAUT-NORÐLINGAHOLTI - ÞRJÚ ATVINNUPLÁSS TIL LEIGU

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

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

104M

Einstaklega fallegt og vandað 236,4 fermetra einbýli á besta stað í Grafarvogi. Frábær hönnun tryggir
að stórkostlegt útsýni yfir sjóinn, Geldinganes, Viðey og Esjuna nýtur sín til fulls. Stórar stofur með mikilli
lofthæð, háir gluggar, opið eldhús og mikil birta einkenna þetta glæsilega hús.

LINDARGATA 37, 101 REYKJAVÍK

Tilboð
OP
IÐ

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Erum með nýleg og góð atvinnupláss á jarðhæð í þessu húsi. Öll plássin eru vinnusalur, afstúkað eldhús
og snyrting og innkeyrsluhurðir. Hentar vel undir ýmiskonar atvinnustarfsemi og vinnuaðstöðu. Plássin eru
til afhendingar strax og eru þessar stærðir: 121.4 fm, 163.4 fm og 199.9 fm.

33.9M

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

HAMRAVÍK 62, 112 REYKJAVÍK

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049

ENGIHJALLI 11, 200 KÓPAVOGUR

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

VATNSSTÍGUR 16-18, 101 REYKJAVÍK

OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

150M
HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

3 herbergja 86,5 fm² íbúð á annarri hæð. Íbúðin skiptist í skála, stofu, OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst. kl. 16:30-17:00. 104,3 fm, 3ja OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst. kl. 17:15-17:45. Íbúð 1502
borðstofu og eldhús, ásamt tveimur svefnherbergjum og baðherbergi herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðin er laus Vönduð 3ja herb. íbúð á 15. hæð. Tvö svefnherbergi, svalir til suðurs.
sem gengið er í úr holi.
til afhendingar við kaupsamning.
Geymsla í neðri kjallara. Bílastæði í bílageymslu fylgir.

VATNSSTÍGUR 20-22, 101 REYKJAVÍK

74.5M
OP
IÐ

LEIRUBAKKI 30 - 109 REYKJAVÍK

OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

26.5M

HÁALEITISBRAUT 17, 108 REYKJAVÍK

OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

54.9M
HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst. kl. 12:00-12:30.
OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst. kl. 18:15-18:45. Snyrtileg 66,0 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst. kl. 17:00-17:30. Fimm herbergja,
Íbúð 0103 – 0104 – 0203 Fallegar 2ja – 3ja herbergja íbúðir, með fm. íbúð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, 2 149,6 fm. endaíbúð. Bílskúr fylgir eign. Einnig fylgir 17 fm. í
stæði í bílakjallara.
svefnherbergi og baðherbergi. Sér geymsla í sameign.
sameiginlegu rými, ekki inn í fm tölu, sem er í útleigu.

ÁRSALIR 3, 201 KÓPAVOGUR

41.9M
OP
IÐ

ASPARÁS 2, 210 GARÐARBÆR

42.9M

53.9M
OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

REYNIMELUR 58, 107 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

HÚ
S

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. ágúst. kl. 18:30-19:00. Þriggja herbergja Falleg 82 fm íbúð á 1.hæð með sérinngangi og afgirtum palli til suðurs. OPIÐ HÚS mánudaginn 14. ágúst. kl. 17:00-17:30. 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð. Opið eldhús, þvottahús innan eignar. Sólarpallur til Sér geymsla fylgir eigninni og sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. íbúð á 2.hæð ásamt herbergi í risi og bílskúr. Eignin skiptist í 84,2 fm
Eignin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning.
íbúð á 2.hæð og bílskúr 21,0 fm, samtals 105,2 fm.
suðurs, útgengi frá stofu.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BÚSETI - ENDURSÖLUÍBÚÐIR
í Reykjavík og Hafnarfirði
3ja og 4ra herbergja íbúðir

Einholt 8 - íbúð 101

Blikaás 19 - íbúð 202

3 herb. 98,6 m
Búseturéttur: 10.380.000,Búsetugjald: 243.296,Afhending: 29.9.2017
Mögulegt lán: 3.000.000,Nýbygging

4 herb. 114,0 m2
Búseturéttur: 4.646.300,Búsetugjald: 187.534,Afhending: Sem fyrst
Mögulegt lán: 1.500.000,Ath. Ný gólfefni

105 Reykjavík

221 Hafnarfjörður

2

Garðhús 8 - íbúð 201

Bæjarholt 9 - íbúð 101

3 herb. 75,5 m2
Búseturéttur: 3.193.575,Búsetugjald: 158.745,Afhending: Mánaðamót sep/okt
Mögulegt lán: 1.000.000,Ath. Íbúð uppgerð

3 herb. 90,2 m2
Búseturéttur: 3.729.600,Búsetugjald: 178.855,Afhending: Mánaðamót sep/okt
Mögulegt lán: 1.000.000,Ath. Íbúð uppgerð

220 Hafnarfjörður

112 Reykjavík

Berjarimi2-4
1 - íbúðÍ302
ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ
HÓLMVAÐ
REYKJAVÍK
112 Reykjavík

•
•
•
•
•
•

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

Búseturéttur: 3.608.100,Búsetugjald: 185.705,Afhending: Byrjun sept 2017
Mögulegt lán: 1.000.000,Ath. Íbúð uppgerð

Seld

Seld
Seld

INNIFALIÐ Í MÁNAÐARGREIÐSLU

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar,
hita, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í
viðhaldssjóð.
Umsóknarfrestur: 22. ágúst kl. 16:00.
Úthlutun: 23. ágúst kl. 12:00.
Allar nánari upplýsingar á
www.buseti.is og á skrifstofu
Búseta í síma 520 5788

Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

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

Kóngsbakki.

101 fm. íbúð á 3.ju hæð við Kóngsbakka. 3 svefnherbergi.
Parket og flísar á gólfum. Fallegur sameiginlegur garður.
Góð bílastæði. Íbúðin er laus strax. Verð: 37,5 m.

Skeljatangi.

Falleg 85 fm. íbúð á jarðhæð með sér inngangi í vinsælu og
rólegu hverfi í Mosfellsbæ. Góðar innréttingar, eikarparket og
flísar. Útgengt úr stofu í góðan garð beint í suður. Skjólveggir.
Hellulagt plan framan við hús. Góð bílastæði. Getur losnað
fljótlega. Verð: 38,9 m.

B-010817

4 herb.
93,3 mKLUKKAN 14:00 OG 15:00
OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI
2

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

Klapparstígur - Skuggahverfi.

Burknavellir.

Furugrund í Kópavogi.

Hraunteigur.

Esjugrund á Kjalarnesi.

Njálsgata.

Glæsileg 115.5 fm. íbúð á 3. hæð auk stæðis í
bílageymsluhúsi á þessum vinsæla stað. Frábæert útsýni til
Esjunnar og yfir Sundin. Vandaðar innréttingar . Allt fyrsta
flokks. 2 svefnherbergi. Stór stofa. og svalir.
Verð: 62,4 m.

Flott sérhæð á 2. hæð. Gott skipulag. Stórar svalir í suður.
Rúmgóður bílskúr 47 fm. innnréttaður sem auka íbúð auk
lítillar stúdíó íbuðar í kjallara (lítið niðurgrafin) Samtals tæpir
200 fm. Flott umhverfi, stór bakgarður. Hús í góðu viðhaldi.
Verð: 79,8 m. Getur losnað við kaupsamning.

Falleg 159 fm. íbúð á tveimur hæðum við Burknavelli í
Hafnarfirði. Stæði í bílageymsluhúsi fylgir. Flottar innréttingar.
Flísar og parket. Íbúðin er laus strax.

Flott parhús á tveimur hæðum. stærð: 178 fm. Gott
skipulag. Stór sólpallur hús með skjólveggjum.
Fjölskylduhús og stutt í skóla. Verð: 51,9 m.

101 fm. íbúð í góðu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum.
Íbúðin þarfnast viðhalds. 3 svefnherbergi og rúmgóð stofa.
Verð: 40 m.

Ný endurnýjuð 83 fm. íbúð á 2. hæð auk lítillar íbúðar
undir súð á þessum vinsæla stað. Hægt að leigja þær út í
sitthvoru lagi. Nýtt þak, gler og gluggar, allar innréttingar og
tæki ný. Flott eign með mikla tekjumöguleika. Laus strax.
Verð. 45,9 m.

Krókamýri 20, 210 Gbæ, einbýli m/aukaíbúð
OPIÐ HÚS MÁN 14. ÁGÚST KL. 16:30-17:00

OPIÐ HÚS MÁN 14. ÁGÚST KL. 16:30-17:30.
IÐ

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

Langholtsvegur 178, 104 Rvk, efri sérhæð

OP

Rakel Viðarsdóttir

Kristín Pétursdóttir

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

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

Mjög góð og mikið endurnýjuð efri
sérhæð og ris ásamt sérstæðum
bílskúr í 2-býli, samtals 216,4 fm.
Stórar stofur, uppgert eldhús, tvö
baðherbergi, þvottahús innan íbúðar,
tvennar svalir og verönd. Eign sem
bíður uppá mikla möguleika.

IÐ

OP

Barmahlíð 49, 105 Rvk, sérhæð með bílskúr

298 fm. fm. vandað einbýlishús auk
70 fm. bílskúrs, samtals 368,6 fm. Á
hæðinni eru stofur, eldhús, baðherb.,
1 herbergi og þvottahús. Á efri hæð 3
svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherb.. 3ja herb. íbúð með sérinngangi
í kjallara. Bílskúr og geymslurými/tómstundaherbergi í kjallara undir bílskúr.
Góður sólpallur og garður í góðri rækt.
Verð 107 milljónir.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

S
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Verð 76,9 millj.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst
kl. 16:30-17:30, verið velkomin.

OPIÐ HÚS MÁN 14. ÁGÚST KL. 16:30-17:00
IÐ

OP

Barmahlíð 49 : Vel skipulögð og
falleg íbúð á 1. hæð á góðum stað
við Barmahlíð. Tvær stofur og tvö
svefnherbergi. Sérinngangur,
suðursvalir og góður garður.
Sérstæður bílskúr. Húsið er nýlega
steinað að utan og lítur eignin mjög
vel út.

S
HÚ

Verð 55 millj.
Opið hús mánudaginn 14. ágúst
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Barðaströnd

Hverafold, 112 Rvk.

Kleppsvegur 140, 104 Rvk.

RAÐHÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Á SELTJARNARNESI

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.

4RA HERBERGJA M/AUKAHERBERGI Í KJALLARA

Rúmlega 221 fm. vel skipulagt, talsvert
endurnýjað raðhús á frábærum stað
við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi.
Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi,
fallegt endurnýjað baðherbergi,
vinnuherbergi, bílskúr o.fl. Á efri hæð
stofur með arni, eldhús, gestasnyrting
og stórar útsýnissvalir. Skjólgóður
pallur og garður er við húsið.
Bókið skoðun hjá Fold 552-1400,
fold@fold.is. Verð 109 millj.

Hverafold 70: 182 fm einbýli á einni
hæð með bílskúr á frábærum stað við
Hverafold.

Kleppsvegur 140. Falleg og vel
skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3ju
hæð í lítilli blokk. Rúmgóð stofa með
útgengi á stórar svalir. Eldhús með
sérsmíðaðri innréttingu, þvottaherb.
inn af eldhúsi. Aukaherbergi með
aðgengi að baðherbergi í kjallara.

Húsið er vel skipulagt með sólstofu
og einstaklega fallega grónum garði
og skjólgóðum palli. Bílskúr fylgir og
í hluta hans er rúmgott herbergi með
snyrtingu.

Íbúðin er vönduð, rúmgóð og vel
hönnuð.

Verð 69,9 millj.

Verð 47,5 millj.

Skorradalur

Sumarhús á 1 ha. eignarlóð

SUMARHÚS MEÐ HITAVEITU Á EIGNARLÓÐ

Í LANDI KLAUSTURHÓLA, GRÍMSNESHREPPI.

Stráksmýri 15: Fallegt, vel viðhaldið
sumarhús á eignarlóð í landi
Indriðastaða við Skorradalsvatn.

Óskum eftir

Baulurimi 28: Ca. 58 fm sumarhús á
fallegri eignarlóð í landi Klausturhóla.
Húsið, sem er vel byggt, selst með
innbúi. Góð stofa og sólstofa.
Tvö svefnherbergi á teikningu.
Baðherbergi með sturtu.

Í húsinu er rúmgott hjónaherbergi
og tvö minni svefnherbergi. Gott
baðherbergi með sturtuklefa og tengi
fyrir þvottavél. Opið eldhús við stofu
og góður pallur við húsið.

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups
í úthverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila

Hitaveita komin að lóðarmörkum.

Traustar greiðslur, langur leigutími.

Verð 14,9 millj.

Verð 18,9 millj.

Þú finnur okkur á fold.is

Hvað kostar eignin mín?

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

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

OP
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Nánari upplýsingar á skrifstofu.

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

HÚ
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Hverfold - Einbýli
Vandað, bjart og vel skipulagt einbýlishús með innbyggðum
góðum bílskúr . Vönduð baklóð í suðri með sólpöllum og útsýni
yfir voginn. Hellulögð bílastæði og steyptar stéttir Þrjú svefnherbergi og stofur með mikilli lofthæð ásamt sólstofu. Gott
hús á rólegum skjólgóðum stað. V. 79,9 m. Upplýsingar veitir
Bogi 6993444

Álfaskeið 94, fjögurra herb. m. bílsk.
Falleg fjögurra herbergja íbúð með bílskúr. Sér inngangur, þrjú
svefnh., eldhús og stofa í opnu rými, suður svalir, fallegt baðherbergi, sameiginleg hjólageymsla og sér geymsla í kjallara.
Eignin verður sýnd í opnu húsi á morgun (Þriðjudag) kl.
17:15 - 17:45. Nánari uppl. veitir Brynjólfur Snorrason, lgfs.
s: 896-2953.

Baugakór - 3ja herb.
Vönduð stór og rúmgóð 110 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sérinngangur, stæði í lokuðu bílskýli meðfylgandi og yfirbyggðar svalir.
Vandaðar innréttingar og gólfefni og innréttað þvottahús innan
íbúðar. V. 44,5 m. Nánari upplýsingar veitir Bogi 6993444

Krummahólar - 2ja herb
Mikið endurnýjum 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með útgang á
hellulagða verönd. Eignin er skráð 63,6 fm ásamt hluta í sameign
sem er vagna- og hjólageymsla ásamt frystihólfi. Upplysingar
veitir Bogi 6993444

OP
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Akrakór - Stórt einbýlishús .
Til sölu stórt 340 fm einbýlishús með ýmsa skipulags og nýtingar
möguleika. Möguleiki á 2- 3 íbúðarrýmum. Húsið selst tilbúið til
innréttingar skv. fyrirliggjandi skila- og sölulýsingu. V. 89,0 m.
Nánari upplýsingar um skoðunartíma á skrifstofu.

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

Sumarhús við Meðalfellsvatn.
Um 45 fm töluvert mikið endurnýjað sumarhús ásamt 5 fm
geymslu. Húsið stendur á mjög skjólgóðum stað á 1600 fm lóð,
umlukið trjám. Björt rúmgóð stofa og svefnherbergi, sólpallur
umhverfis húsið. Klæðning, gluggar, einangrun, rafmagn o.fl.
endurnýjað. Aðeins 35 mín akstur frá Reykjavík. Verð 15,4 millj.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi.

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

Hagasel 5 - mjög gott parhús.
Vandað og vel hannað um 240 fm parhús í góðu ástandi. Húsið
er á tveim hæðum með 5 svefnherbergjum og 3 stofum. Falleg
suðvesturlóð með stórum sólpalli og útigeymslu. Stórar svalir út
frá stofu. Rúmgóður bílskúr. Verð 74,9 millj.
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.
Frekari upplysingar veitir Finnbogi, 895-1098.

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

570 4800

S: 588 3300

S: 588 3300

Löggiltur fasteignasali

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

TIL SÖLU TÍSKUVÖRUVERSLUN
Barðastaðir 7,Í MIÐBÆNUM
112 Reykjavík
TIL
SÖLU
TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM
O
Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Opið hús í dag
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Grafarvogur.
34.900.000 raðhús í Grafarvogi,
netfangið:
Til sölu ingolfur@midbaer.is
mjög Barðastaðir
fallegt og vel
skipulagt
ferm. 4 Verð:
- 5 herbergja

VIÐARRIMI 23

Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk

þar af 29 fm bílskúr. Eldhús, ljós innrétting,borðkrókur. Stofa/borðstofa er mjög

365.is Sími 1817

rúmgóð,
útgengt
á suður verönd/pall. Á gangi eru 2 barnaherbergi og hjónaherALLAR
NÁNARI
UPPLÝSINGAR
veitir
Ingólfur IngvarssonBaðherbergi,baðkar,
sölufulltrúi í síma 893-7806,
eða sendið
póst á
bergi,sjónvarpshol.
innrétting.
Þvottaherbergi.
Parketkorkur
netfangið:
ingolfur@midbaer.is
/flísar á gólfum.
Bílskúr er 29 fm, útgengt í garð, hellulagður pallur. Fallega og vel
ræktaður garður til suðurs og norðurs tveir pallar/verönd. V. 68,9 millj.

GEFÐU
HÆNU

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

Opið hús 15. ágúst milli kl. 17 og 18
Falleg þriggja herbergja íbúð í raðhúsi við
Lækjarbrún 5 í Hveragerði. Birt flatarmál 100 fm.

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
108 Reykjavík 20
Sími
533 6050
Sími 533 6050
Faxnr.
6055
Faxnr.533
533 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Íbúar í Lækjarbrún gerast aðilar að samningi HNLFÍ sem veitir þeim aðgang að
margvíslegri þjónustu HNLFÍ gegn mánaðarlegu gjaldi
(sjá http://www.heilsustofnun.is/heilsudvol/thjonustuhus )
Verð 38,7 millj.

SUMARBÚSTAÐUR TIL FLUTNINGS
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Viðar Marinósson
Löggiltur fasteignasali
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Ísak

Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

Lögg. fasteignasali
gsm 898 4477
vidar@tingholt.is

Stefán

Í námi til lögg.
gsm 660 7761
stefan@thingholt.is

Vogaland - Fossvogur
Glæsilegt 316 fermetra vel skipulagt einbýlishús á tveimur hæðum
með rúmgóðum bílskúr í Fossvogi.
Húsið er í góðu ástandi og hefur
verið endurnýjað á glæsilegan hátt
fyrir nokkrum árum. Lóðin í kringum
húsið var að öllu leyti endurgerð og
endurhönnuð árið 2006.

Fallegur 24 fm bústaður. Húsið er
eitt rými fyrir utan baðherbergið,
vandaðar innréttingar og gott skipulag er í húsinu. Með húsinu fylgja
undirstöður og pallurinn getur einnig fylgt með. Undirstöðurnar eru
steyptir dregarar, 5 stk. Dregararnir voru steyptir af Smellinn og fluttir
á staðinn. Húsið er staðsett við Ytri Rangá, Suðurlandi.
Ásett verð aðeins kr. 5,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

Viðar

Uppl. gefa Stefán Antonsson í síma 6607761 og Ísak V. Jóhannsson í
síma 8225588 eða tingholt@tingholt.is

Húsið skiptist í forstofu, þrjár
stofur sem samanstanda af borð-,
setu- og arinstofu. Fjögur rúmgóð
herbergi, þrjú baðherbergi. Eldhús
með eikar innréttingu með graníti,
þvottaherbergi, geymslu og stór
bílskúr. Verð 150 m.

Bæjarlind 4 | 201 Kópavogur | 512 3600 | tingholt.is

Kynnum þrjár fallegar íbúðir í Ventura Country Club í Orlando.
Ventura er lokaður og vaktaður Country Klúbbur með 18 holu golfvelli, 1.500 m2 klúbbhúsi með
WiFi, veislusölum, veitingahúsi með bar, æfingasal, bókasafni, golfbúð og sundlaug í fullri stærð.
Í Ventura eru barnaleikvöllur, tennis vellir, göngu- og hjólastígar, baðströnd við vatn og fleirra.

ge

Íbúð í Westridge hverfinu í Ventura.
Íbúðin kemur með öllum búnaði og
húsgögnum. Íbúðin er 87 fm2 með 2
svefnherbergjum, 2 baðherbergjum,
stofu, borðstofu og eldhúsi. Íbúðin
er með nýrri loftkælingu og nýlega
máluð. Íbúðin er við aðra braut
á golfvellinum í Ventura og af
svölum íbúðarinn er eitt best útsýni í
Ventura yfir golfvöllinn.
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Ventura er í 10 minútna fjarlægð frá Orlando flugvellinum, 15 mínútna fjarlægð frá miðbæ
Orlando, 30 mínútna fjarlægð frá skemmtigörðunum, 40 mínútna fjarlægð frá baðströndunum
við Atlanshafið og síðan er örstutt í verslanir.
Upplýsingar um eignirnar fást hjá Pétri Sigurðssyni, Fasteignasala
Petur@Floridahus.is, á vefnum á www.Floridahús.is og í síma 499-3000

Verð: $127,500

Pétur er eigandi The Viking Team, Realty og það kostar einungis $295
að nota þjónustu The Viking Team, Realty við kaup á fasteignum í Florida.
Eignirnar í auglýsingunni eru einungis sýnishorn af yfir 10,000 eignum sem
The Viking Team, Realty er með á söluskrá. Bæði nýjar eignir og í endursölu.
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Ein best staðsetta íbúðin í Sanctury
hverfinu í Ventura með útsýni yfir
Lake Fredrica af svölunum. Íbúðin
er 164 fm2 með 3 svefnherbergi, 2
baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhúsi og einföldum bílskúr. Íbúðin er
í topp ástandi með nýju þaki, nýlegri
loftkæling, teppi og parket gólfum,
nýmáluð og flest tæki í elhúsi eru ný.
Íbúðin er með vestur svalir, sólsetri.
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Oasis hverfið er nýjasta hverfið í
Ventura. Við bjóðum eina fallegastu
íbúðina í hverfinu. Íbúðin er 97 fm2
með 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi,
stofu, borðstofu, eldhúsi. Það sést
að það hefur verið einstaklega vel
hugsað um þessa íbúð hún er nýlega máluð og með ný flýsalögðum
gólfum. Gullfalleg og rúmgóð.
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Verð: $140,000

Verð: $199,000

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

KALDAKINN
220-Hafnarfirði.
GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG 26,
IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Opið hús mánudag 14.ágúst frá kl: 17.00 til kl: 17.30.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi
O
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Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb.
og baðSteinsteypt
einbýlishús
á fjögur
rólegum
grónum
stað ásamt
viðbyggðum
framanverðu
ogeru
tveir
inngangar
í húsnæðið.
Laust
fljótlega.
herb. tvö.
Sérlega
fallegur
garður
rúmgóðum
bílskúr
- Stærð
alls 182,0
fm. þ.e. hús 146,5 og bílskúr 35,5
og afgirtur
sólpallur
úr timbri
með
fm. Húsið
er í góðu
viðhaldi.
Góð og
vel hirt gróin lóð. Afhending við
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
nýlega málað að ut108ástandi,
Rvkvelkomnir.
kaupsamning. Verð: 59,5 millj. Áhugasamir
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir.
ATH. skipti
á minni
eign möguleg.
Flyðrugrandi
18,
107-Reykjavík.

Skólavörðustígur - til sölu eða leigu

Frábær staðsetning

Kristinn
Valur
Wiium 14,ágúst frá
Ólafur
Guðmundsson
Opið hús
mánudag
kl: 18.00
til 18.30.
Sölumaður, sími: 896 6913
Sölustjóri, sími: 896 4090

OP

IÐ

HÚ

S

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj
Rúmgóð 2ja herb. íbúð á 3.hæð með stórum suðaustursvölum. Stærð alls
Atvinnuhúsnæði
leigu.
61,7 fm. Frábær staðsetning
í vesturbænum, til
falleg
verðlauna lóð. Laus
fljótlega. Verð: 32,9Smiðjuvegur,
millj.
200- Kóp
Dan V.S. Wiium
hdl., og löggiltur fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til leigu er 51 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Skólavörðustíg 6b, 101 Reykjavík.
Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust nú þegar til afhendingar. Verð 39,9 millj.
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

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

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Bílar óskast

Spádómar

512 5000

1 4 . ÁG Ú S T 2 0 1 7 M Á N U DAG U R

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

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Hópferðabílar

Til bygginga
SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

MOSFELLSBAKARÍ HÁALEITISBRAUT, RVK.

Atvinna

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar að Háaleitisbraut, Rvk.
Vinnutími er virka daga frá 13:00 18:30 og aðra hverja helgi annann
daginn. Umsækjendur þurfa að
tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð á
staðnum eða á netinu, slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er
á facebook

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

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
Dodge Sprinter árg. 2006 ekinn 290
þús km. Sætafjöldi 16+1+1. Verð 3,2
millj. S. 894-0278

Hjólbarðar

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

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

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Húsaviðhald

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

Varahlutir

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

NÝiR ! MMC Outlander PHEV PLUG
IN HYBRID. Sjálfsk, Leður / Alcantara,
bakkmyndavél ofl. 3 litir. Verð
4.190- 4.390Þ. Sjá Raðnr.111579 á
bilagalleri.is

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Þjónusta

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

Bílar til sölu

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Garðyrkja

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt
Til sölu

GARÐAUMSJÓN

TIL SÖLU

Garðvinna, sláttur klippingar ofl.
Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

Loksins er Beauty Boxið til sölu.
Piagglo Porter árg. 2001, ekinn
49.000km. já þú sérð rétt. Einn
eigandi. Ný dekk s/v, ný smurður,
ný tímareim, 6 manna bíll. Bíllinn
vekur athygli, svo auglýsingagildið
er mikið. Hafið samband og fáið
sögustund. Uppl. í síma 895 7199,
Ómar.

TIL SÖLU

Honda Jazz árg. 2007, ekinn 104.000
km. Sjálfskiptur, skoðaður 2018.
Virkilega snyrtilegur bíll. Sá eini
græni. Uppl. í síma 8957 199, Ómar.

Atvinna í boði
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.

Skólar
Námskeið
Námskeið
Hverju vill biblían koma á framfæri
við þig? Næsta námskeið hefst þri
22/8. Nánar í S. 867 1640

Húsnæði

BÍLSTJÓRI

MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar að Háholti 13-15, Mos.
Vinnutími er virka daga frá 13:00 18:30 og aðra hverja helgi annann
daginn. Umsækjendur þurfa að
tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð á
staðnum eða á netinu, slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

Bjössi ehf óskar eftir vörubílstjóra
á 4 öxla vörubíl og á dráttarbíl.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Mjög góð laun í boði.
Uppl. í s. 696 6676 Bjössi & 899
8201 Skúli eða bjossi@bjossi.is

Húsnæði óskast
110 REYKJAVÍK
ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT

Einstæður faðir með tvö börn
í skóla í 110 óskar eftir 2-3ja
herbergja íbúð í Hraunbæ eða
Ártúnsholti á sanngjörnu verði.
Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Nánari uppl. í síma 824 1485

Atvinna

Blikksmiður / Nemi
Blikksmiðjan Vík ehf. óskar eftir að ráða blikksmið
eða starfsmann vanan málmsmíði.
Einnig óskum við eftir að ráða nema til starfa.

Atvinnuhúsnæði
Vantar ca 100 fm húsnæði til
leigu á höfuðborgarsvæðinu.
Jarðhæð. Upplýsingar:699-6762 eða
hreinverk.is - Tómas

Umsóknir sendist á eyjolfur@blikkvik.is
Öllum verður svarað.

Ryðfrítt stálborð m.vaski

Ryðfrítt vinnuborð m.hillu

XT04-7-12 70x120
með vaski vinstra meginn
XT04-7-12 R 70x120
með vaski hægra meginn
XT04-7-15 70x150
með vaski vinstra meginn
Xt04-7-15 R 70x150
með vaski hægra meginn

WT03-7-9 70x90
WT03-7-12 70x120
WT03-7-16 70x160
WT02-7-18 70x180

7 Cold Line Smart
Cold Line Smart Stálskápar með stál
eða glerhurð í tveimur stærðum.
700 eða 1400 lítra - Hægt að fá sem kælir eða
sem frystir - Hæð: 2020mm - Dýpt: 585mm
Breidd: 710mm / 1420mm
Stillanlegir stálfætur - 4 hillur í skáp

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

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

Save the Children á Íslandi

Uppþvottavélar fyrir allar
stærðir atvinnueldhúsa og
mötuneyta.

AH 1000 uppþvottavél Allt
að 60 körfur á klst

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Pöntunarsími: 535 1300

AS 50.35 uppþvottavél
framhlaðin hæð 40 cm
taktik/4609#feb16

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

MÁNUDAGUR
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VALINN Í ÚRVALSLIÐ MÓTSINS

Nýjast

liðið í körfubolta lauk leik á fjögurra
landa æfingamóti í Kazan í Rússlandi í gær.
Íslensku strákarnir töpuðu með
24 stigum, 66-90, fyrir Þjóðverjum á
föstudaginn. Martin Hermannsson
var stigahæstur í íslenska liðinu
með 12 stig. Strákarnir svöruðu fyrir
sig gegn Ungverjum daginn eftir
og unnu fjögurra stiga sigur, 60-56.
Martin skoraði 14 stig og tók átta
fráköst í íslenska liðinu. Kristófer
Acox og Hlynur Bæringsson skoruðu
13 stig hvor. Sá síðarnefndi var
valinn besti leikmaður Íslands í
leiknum.
Í gær tapaði íslenska liðið svo
fyrir því rússneska, 82-69. Martin
var aftur stigahæstur hjá Íslandi
með 22 stig. Hann tók einnig fimm
fráköst og gaf fjórar stoðsendingar.
Haukur Helgi Pálsson var með 12

ÍBV - FH

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-

Martin Hermannsson

Borgunarbikar karla

1-0

1-0 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (37.).
ÍBV er bikarmeistari 2017.

Borgunarbikar kvenna
stig og 6 stoðsendingar og Hörður
Axel Vilhjálmsson var með 11 stig.
Martin, sem var stigahæstur í
öllum þremur leikjum Íslands, var
valinn í úrvalslið mótsins. Hann var
með 16,0 stig að meðaltali í leik
og næsthæsta framlagið á mótinu,
17,3 að meðaltali í leik.
Íslenska liðið heldur heim á leið
í dag og æfir hér á landi þangað á
föstudaginn. Þá fara strákarnir til
Ungverjalands og Litháen þar sem
þeir leika síðustu æfingaleikina
fyrir EM sem hefst 31. ágúst næstkomandi. – iþs

ÍBV - Grindavík

1-1

Stjarnan - Valur

1-0

1-0 Cloé Lacasse (41.), 1-1 Elena Brynjarsdóttir (90.).
ÍBV vann 4-2 í vítaspyrnukeppni.

1-0 Guðmunda Brynja Óladóttir (113.).

ÍBV-Stjarnan mætast í úrslitaleik Borgunarbikars kvenna á Laugardalsvelli 8. september.

Pepsi-deild kvenna

Fylkir - FH

0-1

0-1 Megan Dunnigan (90.).

Staðan
FÉLAG

Þór/KA
Stjarnan
ÍBV
Breiðablik
Valur
FH
Grindavík
KR
Fylkir
Haukar

L

12
13
12
12
12
12
13
12
12
12

U

10
8
8
8
7
6
4
3
1
0

J

2
3
2
0
1
0
1
0
2
1

T

0
2
2
4
4
6
8
9
9
11

MÖRK
28-8
32-12
25-11
27-8
29-13
13-17
11-33
10-28
8-26
6-33

S

32
27
26
24
22
18
13
9
5
1

Inkasso-deildin

Fram - Leiknir F.

3-2

1-0 Guðmundur Magnússom (25.), 1-1 Jesus
Guerrero Suarez (30.), 1-2 Suarez (43.), 2-2
Guðmundur (50.), 3-2 Brynjar Kristmundsson
(51)

Staðan

FÉLAG

því vel af stað í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili. NORDICPHOTOS/GETTY

narins

Bolt fékk krampa og náði ekki að klára hlaupið. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓR EKKI EFTIR HANDRITINU

FRJÁLSAR Síðasta hlaup Usains

umar og tekur þátt í hollenskri byltingu Ronalds Koeman.
4.869 dagar liðu á milli
marka hjá Wayne Rooney
fyrir Everton. Aldrei hefur
liðið jafn langur tími milli
marka hjá einum leikmanni
fyrir eitt félag í sögu ensku
úrvalsdeildarinnar.

Hann sýndi að
hann er enn einn af
þeim bestu í hans stöðu.

nokkra unga leikmenn, þeir þurfa
að læra og bæta sig og þeir eru með
mjög góðan kennara,“ sagði Koeman. Einn af ungu mönnunum hjá
Everton, Dominic Calvert-Lewin,
lagði sigurmark Rooneys gegn Stoke
upp með góðri fyrirgjöf.

en hann yfirgaf United. Alls skoraði
Rooney 253 mörk fyrir United í 559
leikjum.
Þótt síðustu árin hjá United hafi
verið erfið og tvær beiðnir um sölu
hafi farið illa í stuðningsmenn
liðsins er Rooney goðsögn á Old
Trafford. Hann varð fimm sinnum
enskur meistari með United, einu
sinni bikarmeistari, þrisvar sinnum
deildabikarmeistari, vann Meistaradeild Evrópu, Evrópudeildina og
heimsmeistarakeppni félagsliða
með félaginu. Hann vann m.ö.o. allt
með Rauðu djöflunum.
Nú er Rooney mættur aftur í bláa
búninginn til að taka þátt í uppbyggingu Koemans hjá Everton.
Hollendingurinn hefur verið duglegur á félagaskiptamarkaðinum í
sumar og er ekki hættur. Hann vill
bæta tveimur varnarmönnum við
og að sjálfsögðu Gylfa Þór Sigurðssyni sem hann telur vera síðasta
púslið sem vantar. ingvithor@365.is

Settur smekklega til hliðar
Rooney var farinn að láta á sjá síðustu árin sín hjá United. Krafturinn
virtist vera horfinn, hann virkaði
þungur á fótunum og mörkunum
fækkaði. Rooney var fastamaður
fyrstu mánuðina eftir að José Mourinho tók við United í fyrra en eftir
því sem leið á tímabilið fækkaði
tækifærunum.
Mourinho setti Rooney smekklega til hliðar, án nokkurs drama.
Rooney virtist líka ná skilaboðunum; að framtíð hans væri ekki
á Old Trafford. Rooney náði þó
að lyfta tveimur bikurum og bæta
markamet Sir Bobbys Charlton áður

Ronald Koeman,
knattspyrnustjóri
Everton.

Bolt, fótfráasta manns sögunnar,
fór ekki eftir handritinu.
Á laugardagskvöldið keppti
Bolt ásamt félögum sínum í jamaísku sveitinni í 4x100 metra boðhlaupi á HM í frjálsum íþróttum
í London. Bolt átti þarna möguleika á að ljúka ferlinum með því
að vinna sín tólftu gullverðlaun á
HM. Það tókst hins vegar ekki.
Bolt átti að hlaupa síðustu
100 metrana fyrir Jamaíku. En
skömmu eftir að hann tók við
keflinu fékk hann krampa aftan
í læri og gat ekki klárað hlaupið.
Breska sveitin kom fyrst í mark,
sú bandaríska varð önnur og sú
japanska þriðja.
„Það er sárt að sjá sanna

goðsögn og sannan sigurvegara
hætta svona,“ sagði Yohan Blake,
samherji Bolts, um þennan
magnaða spretthlaupara sem
vann 11 gullverðlaun á HM og
átta á Ólympíuleikum. Þá á hann
heimsmetin í bæði 100 og 200
metra hlaupi.
Önnur goðsögn í frjálsíþróttaheiminum, Mo Farah, yfirgaf
einnig sviðið um helgina. Hann
fékk þá silfur í 10.000 metra
hlaupi og tókst því ekki að vinna
tvöfalt, í 5.000 og 10.000 metra
hlaupi, á fimmta heimsmeistaramótinu í röð.
„Þetta hefur verið langt ferðalag en algjörlega einstakt,“ sagði
Farah sem ætlar nú að einbeita
sér að maraþonhlaupi. - iþs

VANN SILFUR Á EM

KRAFTLYFTINGAR Fanney Hauksdóttir vann til silfur-

verðlauna í 63 kg flokki kvenna á Evrópumótinu í
klassískri bekkpressu um helgina. Mótið fór fram í
Ylitornio í Finnlandi.
Fanney byrjaði á því að lyfta 110 kg næsta auðveldlega. Í annarri tilraun lyfti hún 112,5 kg og
bætti í leiðinni eigið Íslandsmet. Hin ungverska
Zsanett Palagy lyfti einnig 112,5 kg á lægri líkamsþyngd. Fanney ákvað því að reyna að lyfta 115 kg
til að næla sér í gullverðlaunin. Það gekk því miður
ekki og Seltirningurinn varð því að sætta sig við
silfurmedalíu.
„Ég er mjög ánægð. Maður getur ekki verið annað
en sáttur með 2,5 kg bætingu,“ sagði Fanney í samtali
við Fréttablaðið í gær. Hún neitar því þó ekki að hún
hefði viljað ná gullinu.
„Ég viðurkenni að það er svolítið svekkjandi að
lyfta sömu þyngd og sú sem tók gullið en ég var 400
grömmum þyngri og fékk því silfrið,“ sagði Fanney sem
varð heimsmeistari í klassískri bekkpressu í fyrra.
„Svona eru bara íþróttir. Ég geng samt mjög sátt frá
þessu móti og er spennt að halda áfram undirbúningi
fyrir það næsta,“ sagði Fanney að endingu. – iþs

Keflavík
Fylkir
Þróttur
Haukar
HK
Þór
Leiknir R.
Fram
Selfoss
ÍR
Grótta
Leiknir F.

L

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

U

10
9
9
7
9
8
6
6
6
3
2
2

J

4
3
3
6
0
2
5
4
3
4
3
1

T

2
4
4
3
7
6
5
6
7
9
11
13

MÖRK
30-16
28-14
24-16
24-18
22-22
24-20
23-22
26-26
22-20
17-25
11-28
16-40

S

34
30
30
27
27
26
23
22
21
13
9
7

Þvílíkt sorglegur endir á
ferli Bolt, hefði sennilega átt
að hætta í fyrra. En það sem
frjálsar eru gott tv.
Einar Örn Jónsson

@RanieNro

FJÓRTÁN ÁRA MEISTARI
Sofia Sóley Jónasdóttir og Rafn
Kumar Bonifacius
urðu Íslandsmeistarar í einliðaleik í tennis um
helgina. Þetta var
þriðji Íslandsmeistaratitill Rafns
Kumars en hann bar
sigurorð af Birki Gunnarssyni í úrslitaleiknum, 6-3 og 7-5.
Sofia var hins vegar að vinna sinn
fyrsta Íslandsmeistaratitil en hún
er aðeins 14 ára gömul. Sofia, sem
keppir fyrir Tennisfélag Kópavogs, sigraði Heru Björk Brynjarsdóttur í úrslitaleiknum, 6-1 og
6-3. Þrátt fyrir ungan aldur er Sofia
ekki yngsti Íslandsmeistarinn í
tennis frá upphafi því Hjördís Rósa
Guðmundsdóttir var einungis 13
ára þegar hún varð fyrst Íslandsmeistari árið 2011.

Í dag

18.15 KR - Valur
21.15 Pepsi-mörkin
22.40 Síðustu 20

Sport
Sport
Sport

Pepsi-deild karla
18.00 Breiðablik - Víkingur R.
18.00 KA - Stjarnan
18.00 Grindavík - ÍA
18.30 KR - Valur

TÍMAMÓT
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Minn stíll er abstraktmálverið á stórum skala, segir Sævar Karl. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Listamaður blundaði í Sævari árum saman
Sævar Karl Ólason, myndlistarmaður og fyrrverandi kaupmaður, fagnar sjötugsafmæli
sínu í dag.

Þ

essi nýi tugur leggst alveg
ljómandi vel í mig,“ segir Sævar
Karl Ólason, myndlistarmaður
og fyrrverandi kaupmaður, en
hann fagnar sjötíu ára afmæli

sínu í dag. Sævar Karl þekkja flestir, en
hann rak fataverslun sína í Bankastræti
í fjölmörg ár og er þekktur fagurkeri.
Hann seldi verslunina fyrir sléttum tíu
árum, í góðærinu, og starfar í dag sem
myndlistarmaður. Raunar stendur yfir
sýning á módelskyssum eftir hann þessa
dagana, hjá Ófeigi gullsmiði á Skólavörðustíg 5.
„Þetta er afskaplega fallegt, lítið gallerí.
Það hentar því vel sem ég er að sýna

Merkisatburðir

1942 Þýsk sprengjuflugvél, sem stefndi til Reykjavíkur, er
skotin niður og verður því fyrsta óvinaflugvél sem Bandaríkjamenn skutu niður yfir Evrópu í síðari heimsstyrjöld.
1946 Félag íslenskra radíóamatöra stofnað á fundi í
Tjarnarkaffi í Reykjavík.
1946 Fyrsta landflugvélin lendir á Vestmannaeyjaflugvelli.
1947 Pakistan fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1951 Fyrsti Lionsklúbbur á Íslandi stofnaður, Lionsklúbbur
Reykjavíkur.
1959 Alþingi samþykkir breytingu á skipan kjördæma á Íslandi og þeim fækkað úr 28 í átta um leið og þingmönnum
er fjölgað úr 42 í sextíu.
1972 Austurþýsk Iljúsjin-farþegaþota ferst í grennd við
Berlín; 156 létust.
1982 Rúvak, sem er Akureyrardeild Ríkisútvarpsins, tekur til
starfa.
1982 Rainier III., fursti af Mónakó, og kona hans, Grace
Kelly, koma í heimsókn til Íslands ásamt börnum sínum
tveimur, Carolinu og Albert. Einum mánuði síðar lést Grace
Kelly í bílslysi.
1999 Byggingu Eyrarsundsbrúarinnar lýkur. Við það tækifæri hittast Friðrik Danakrónprins og Viktoría krónprinsessa
Svíþjóðar með táknrænum hætti á miðri brúnni.

núna, sem er raunar nokkuð frábrugðið
því sem ég er vanur að gera. Minn stíll
er abstraktmálverið á stórum skala,“
útskýrir Sævar, sem segir myndlistarmanninn hafa blundað í sér árum saman.
Hann hóf að stunda listnám meðfram
kaupmennskunni. „Ég stundaði námið
svo vel að það fór að hægja á versluninni
hjá mér,“ segir Sævar og hlær. „Ég sakna
ekki verslunarinnar þó ég hugsi hlýlega
til þeirra ára og minna kúnna.“

Þ ETTA G E R Ð I ST 1 4 . ÁG Ú ST Á R I Ð 1 9 4 2

Golfsamband Íslands stofnað
Á þessum degi fyrir 75 árum var
Golfsamband Íslands stofnað en það
er elsta sérsambandið innan ÍSÍ. Golfíþróttin ruddi sér til rúms á Íslandi
um áratug áður en læknarnir Gunnlaugur Einarsson og Valtýr Albertsson
komust í kynni við íþróttina þegar
þeir voru á ferðalagi um Svíþjóð og
Danmörku snemma árs árið 1934.
Þegar eftir heimkomuna hófu þeir
undirbúning að stofnun golfklúbbs í
Reykjavík og hinn 14. desember árið
1934 var Golfklúbbur Íslands, sem
nú heitir Golfklúbbur Reykjavíkur,
formlega stofnaður. Í fyrstu var tekið
á leigu svonefnt Austurhlíðarland
við Sundlaugaveg og þar var fyrsti
golfvöllur landsins vígður hinn 12.
maí árið 1935 en leigumálinn rann út
1937. Hinn 1. ágúst 1938 var níu holu
golfvöllur og klúbbhús vígt í Öskjuhlíðinni en mannvirkin mörkuðu
tímamót í sögu golfsins. Gunnlaugur
Einarsson var fyrsti formaður GSÍ, en
fyrsta landsmótið í golfi var haldið
sama ár og sambandið var stofnað.

Sævar Karl og fjölskylda tóku forskot
á sæluna og héldu upp á stórafmælið á
laugardaginn, í blíðskaparveðri í garðinum á heimili þeirra hjóna til þriggja
áratuga í miðbænum. „Við buðum vinum
og fjölskyldu að koma og fagna með
okkur. Synir okkar tveir, sem báðir búa
í útlöndum, komu heim af þessu tilefni,
með sínar fjölskyldur, þannig að ég er
hinn lukkulegasti með þetta allt saman,“
segir Sævar að lokum. olof@frettabladid.is

ENSKI BOLTINN
ER HAFINN!
Tryggðu þér
s
áskrift á aðeing
a
*
d
399 kr. á
ánuði

11.990 kr. á m

TRYGGÐU ÞÉR
ÁSKRIFT
STRAX Í DAG
*miðað við 12 mánaða bindingu
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Mánudagur
ánudagur
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ÞRAUTIR

MÁNUDAGUR

Hæg breytileg eða
suðaustlæg átt í
dag. Víða skúrir
upp úr hádegi en
samfelld rigning
suðaustantil.
Hiti 9 til 15 stig
en sums staðar
hætt við vægu
frosti í innsveitum
norðaustanlands
í nótt.

LÉTT

MIÐLUNGS
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LÁRÉTT
2. lítið
6. rún
8. geislahjúpur
9. gagn
11. á fæti
12. frárennsli
14. trimm
16. mun
17. flík
18. regla
20. hljóm
21. lokka
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Gunnar Björnsson
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Rogulj átti leik gegn Semkov í
Varná í Búlgaríu árið 1977.
Hvítur á leik
1. Rd6! Hxh6 2. Re8! 1-0. Maxime Vachier-Lagrave sigraði á
Sinquefield-mótinu sem lauk
um helgina. Í dag hefst at- og
hraðskákmót í St. Louis þar sem
sjálfur Garry Kasparov verður
meðal keppenda.
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Hundurinn komst
inn í herbergið hans
Palla aftur!

13

15

16

17

19

... þannig að hann
valdi eitthvað allt
annað. Mamma... ég
verð að hætta. Ég
þarf að árekstursprófa manninn minn.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Við eigum
ekki hund.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Einhver séns að
þú hjálpir mér að
taka draslið úr
innkeyrslunni?

3 6 5 ASKRIFT.is

20

21

Einmitt... þetta
er líklega
besti bíllinn á
markaðnum
fyrir okkur...

Barnalán

ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR

11

14

18

5

Eftir Frode Øverli

Gelgjan

Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær
sem er – því áskriftin fylgir þér

10

Pondus
Já... við ætlum að
kaupa nýja Maztoybaru.
Pondus er að ganga frá
því núna. Þessi bíll fær
hæstu einkunn í
árekstrarprófum,
svakalega öruggur.

4

8

12

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: Borgarskákmótið í dag!

7

3

LÁRÉTT: 2. lágt, 6. úr, 8. ára, 9. nyt, 11. il, 12. skólp,
14. skokk, 16. ku, 17. slá, 18. agi, 20. óm, 21. laða.
LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. áá, 4. gripkló, 5. tal, 7. rykryk
suga, 10. tók, 13. los, 15. káma, 16. kal, 19. ið.

2

Skák

2

1

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda
3. tveir eins
4. verkfæri
5. skrá
7. heimilistæki
10. stal
13. umrót
15. óhreinka
16. óvild
19. sprikl

Er einhver séns að
þú hafir náð í mat á
leiðinni heim?

VINSÆLAR
SKÓLATÖLVUR !

tl.is

HRAÐVIRK MEÐ INTEL i3
8 GB VINNSLUMINNI

69.995

15,6" FULL HD

ASU-F541UADM1097T

SÉRSTAKLEGA STÓRT VINNSLUMINNI EÐA 8GB,

INTEL i3
INTEL HD 520

INTEL i3 ÖRGJÖRVI OG 128GB SSD DISKUR

8GB MINNI

TRYGGJA MIKINN VINNSLUHRAÐA OG HRAÐA RÆSINGU.

128GB SSD

INTEL i5 OG
TVEIR DISKAR
SSD OG HDD
ASU-F556UADM805T

MJÖG KRAFTMIKILL INTEL i5 ÖRGJÖRVI
OG AUKINN HRAÐI MEÐ 128GB SSD DISKI OG 1TB
GAGNADISKI. GLÆSILEGA BLÁ OG SILFRUÐ.

99.995

15,6"FULL HD
INTEL KABY LAKE i5

SSD FYRIR HRAÐA OG
1TB HDD FYRIR GÖGN

INTEL HD 620
8GB MINNI
128GB SSD / 1TB HDD

114.995

INTEL i5 KABY LAKE
ACE-NXGE6ED077

SÉRSTAKLEGA KRAFTMIKIL MEÐ
INTEL i5 KABY LAKE ÖRGJÖRVA, 6GB VINNSLUMINNI,
SSD DISK FYRIR STÝRIKERFIÐ OG 1TB GAGNADISK.

15,6" FULL HD
INTEL i5
INTEL HD 620
6GB MINNI
96GB SSD / 1TB HDD

i5 OG 512GB SSD
INTEL i5 ÖRGJÖRVI
ASU-X556URDM323T

15,6" FHD FARTÖLVA INTEL I5 ÖRGJÖRVA,
OFURHRÖÐUM 512GB SSD OG 8GB VINNSLUMINNI.

PREDATOR
HELIOS 300

15,6" FULL HD
INTEL CORE i5
NVIDIA 930MX
8GB MINNI
512GB SSD

6GB GTX1060
ACE-NHQ2BED001

119.995

MIKIÐ FYRIR PENINGINN Í ÞESSARI ÖFLUGU

15,6" IPS
INTEL I5-7300HQ QUAD-CORE
NVIDIA GTX1060

LEIKJAFARTÖLVU. INTEL I5 HQ ÖRGJÖRVI, 6GB GTX1060

8GB MINNI

GRAFÍKKJARNI OG 256GB SSD M.2.

256GB SSD

189.995
VÍRUSVÖRN FYLGIR !
ÁRSÁSKRIFT AF F-SECURE SAFE ÖRYGGISPAKKA MEÐ VÍRUSVÖRN
AÐ VERÐMÆTI 5.995 FYLGIR MEÐ ÖLLUM SKÓLATÖLVUM Í ÁGÚST!

REYKJAVÍK

AKUREYRI

HÚSAVÍK

EGILSSTAÐIR

KEFLAVÍK

SELFOSS

AKRANES

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

GLERÁRTORG
Sími 414 1730

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

ÞJÓÐBRAUT 1
Sími 431 3333
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THE HOLLYWOOD REPORTER


COLLIDER

SÝND KL. 5, 8, 10.25









ENTERTAINMENT WEEKLY

THE HOLLYWOOD REPORTER

EMPIRE

VARIETY

94%


TOTAL FILM

93%

enær
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

SÝND KL. 8, 10

SÝND KL. 7.50

Frábær grínmynd

ÍSL. 2D KL. 4, 6

SÝND KL. 10.30

SÝND KL. 5

ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 9 - 10:20
ANNABELLE: CREATION VIP KL. 8 - 10:20
DUNKIRK
KL. 5:40 - 8 - 10:20
DUNKIRK VIP
KL. 3:20 - 5:40
FUN MOM DINNER
KL. 7 - 8
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 3 - 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 4 - 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 3D KL. 3 - 5
THE HOUSE
KL. 10:40
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
KL. 3:20 - 5:40
WONDER WOMAN 2D
KL. 10
PIRATES 2D
KL. 8

ANNABELLE: CREATION
KL. 5:40 - 8 - 10:30
DUNKIRK
KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
THE BLEEDER
KL. 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 5:50
WONDER WOMAN 2D
KL. 6
BAYWATCH
KL. 8
KEFLAVÍK

ANNABELLE: CREATION
ATOMIC BLONDE

KL. 8 - 10:30
KL. 8 - 10:30

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

KRINGLUNNI

ANNABELLE: CREATION
DUNKIRK
FUN MOM DINNER

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:40 - 8 - 10:40

KL. 6 - 8:20 - 10:20
KL. 6 - 8 - 10

AKUREYRI

Frábær teknimynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku tali.

ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 10:20
DUNKIRK
KL. 8 - 10:20
FUN MOM DINNER
KL. 6
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur

Góða skemmtun í bíó

hvar@frettabladid.is

14. ÁGÚST 2017

Pro750 galdurinn á
bak við ferskt hráefni

Tónlist

• Nýtt útlit, öflugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt
pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

ALLT FYRIR

HEIMILIÐ

Hvað? Salsa mánudagur
Hvenær? 16.00
Hvar? Pablo Discobar, Veltusundi
Það er engin ástæða til að fyrirlíta
mánudaga lengur því salsa mánudagar á Pablo eru komnir til að
bjarga vikunni. Frábær latíntónlist
alla mánudaga og late happy hour
frá 23.00-01.00.

Borgarskákmótið fer fram í dag.

Hvað? Útskriftartónleikar Ernu Völu
Hvenær? 20.00
Hvar? Salurinn, Kópavogi
Píanótónleikar Ernu Völu í Salnum.

Hvað? Borgarskákmótið
Hvenær? 16.00
Hvar? Ráðhúsi Reykjavíkur
Borgarskákmótið fer fram venju
samkvæmt í Ráðhúsi Reykjavíkur
og standa Taflfélag Reykjavíkur og
Skákfélagið Huginn, að mótinu, eins
og þau hafa gert síðustu ár. Gera má
ráð fyrir að margir af sterkustu skákmönnum þjóðarinnar taki þátt í því.

Hvað? Tónleikar á Paddy's
Hvenær? 20.00
Hvar? Paddy‘s, Keflavík
Isaac Jameson & Sigurður Baldvin
eru tveir efnilegir tónlistarmenn úr
Keflavík og ætla að taka nokkur vel
valin cover lög ásamt nokkru frumsömdu efni. Þetta er í fyrsta skiptið
sem þeir spila á Paddy's og verður
það örugglega ekki í það seinasta.
Saeko (psycho) er indie rafverkefni
þar sem að strengjum, bassa og
gítar er blandað við hljómborð og
synþa til þess að búa til draumkennt
landslag.

Viðburðir

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Hvað? How Corbyn Slayed the Blue
Beast: fyrirlestur Richards Seymour
Hvenær? 12.15
Hvar? Þjóðminjasafn Íslands
Sósíalistaflokkur Íslands efnir til
hádegisfundar um Jeremy Corbyn,
formann Breska verkamannaflokksins, og stöðu hans í stjórnmálum
samtímans. Framsöguerindi fundarins flytur breski rithöfundurinn
og stjórnmálaskýrandinn Richard
Seymour.
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Sing Street
Manchester By The Sea
Hjartasteinn
Out Of Thin Air
The Greasy Strangler
Ég Man Þig
The Other Side Of Hope
Frantz
Hrútar

18:00
17:15
17:30
20:00
20:00
20:00
22:00
22:00
22:15

Hvað? Come Talk Funny #114
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagötu
Grínarar spauga og glensa á Gauknum í kvöld. Gísli Jóhann er kynnir
og blússandi húllum hæ í kortunum.

Hvað? Skrímslaverksmiðjan Sumarnámskeið 2017
Hvenær? 09.00
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Skrímslaverksmiðjan er ótrúlega
skemmtilegt námskeið þar sem
krökkum gefst tækifæri á að útbúa
skrímslabúning úr sínum eigin
hugarheimi undir einstakri leiðsögn
Karenar Briem búningahönnuðar.
Hvað? Leikritunarsmiðja fyrir 9-12 ára
Hvenær? 13.00
Hvar? Borgarbókasafnið Grófinni
Markmið námskeiðsins er að virkja
sköpunarkraft og leiklistarhæfileika barnanna til að semja og skrifa
leikrit sem sett verður upp í lok
námskeiðsins. Krakkarnir vinna
sjálfstætt og í hópum. Þau spinna
og gera leiklistaræfingar sem opna
fyrir sköpun og hugmyndaflæði.
Þau spinna grunn að leikverki sem
þau skrifa síðan niður og vinna með
áfram. Þau skapa sína eigin leikmuni og einhverja búninga og síðan
verður leiksýning síðasta daginn,
þar sem aðstandendur geta séð
afrakstur vikunnar.

Sýningar
Hvað? Louisa Matthíasdóttir: Kyrrð
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Viðamikil yfirlitssýning á verkum
listakonunnar Louisu Matthíasdóttur (1917-2000) þar sem kær-

komið tækifæri gefst til að fá yfirsýn
yfir feril listakonu sem á einstakan
hátt hefur túlkað íslenskt landslag. Á
sýningunni má vel sjá þá breidd sem
býr í verkum hennar. Nærumhverfi
hennar varð í langflestum tilfellum
efniviður verkanna, hvort sem um
var að ræða landslag, uppstillingar
eða myndir af henni sjálfri.
Hvað? Ragnar Kjartansson: Guð, hvað
mér líður illa
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsið
Ragnar Kjartansson heldur fyrstu
safnsýningu sína á heimavelli eftir
sigurför á erlendri grundu á undanförnum árum. Þar á meðal eru
meiriháttar yfirlitssýningar í virtum
söfnum báðum megin við Atlantshafið.
Hvað? Ásmundur Sveinsson: List fyrir
fólkið
Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundarsafn, Sigtúni
Yfirlitssýning á verkum Ásmundar
Sveinssonar myndhöggvara. Á
sýningunni er sjónum beint að
öllum ferli listamannsins allt frá
tréskurðarnámi hjá Ríkharði Jónssyni og til síðustu ára listamannsins.
Sýnd eru verk unnin í ýmis efni
þar á meðal verk höggvin úr tré, úr
steinsteypu og bronsi. Á sýningunni
eru jafnframt frummyndir þekktra
verka sem stækkuð hafa verið og
sett upp víða um land. Hönnuður
sýningarinnar er Finnur Arnar
Arnarson og er framsetning verkanna með þeim hætti að í einstakri
umgjörð Ásmundarsafns fá þau nýtt
og kröftugt samhengi.
Hvað? Kjarval – lykilverk
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Á sýningunni gefst gott tækifæri til
að kynnast mörgum lykilverkum
frá ferli listamannsins og fá innsýn í
þau meginstef sem voru uppistaðan
í lífsverki hans. Annars vegar landið
í öllum sínum fjölbreytileika og hins
vegar það líf og þær táknmyndir
sem Kjarval skynjaði í landinu, það
sem hugurinn nemur ekki síður en
það sem augað sér.

R
A
G
A
D
SPARfyrIir heimilin í landinu

914 913 404

Gerðu
góð kaup

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1200 SN.
Rétt verð: 89.900,-

Sparidagaverð: 71.920,ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 99.900,-

Sparidagaverð: 79.920,-

Þetta merki hefur
verið hjá Ormsson
í 27 ár. Það köllum
við meðmæli.

25%
Þrifalegu
ruslaföturnar.
Margar gerðir og
gott úrval lita.

15%

Sparidagaverð: 79.920,-

20%

916 097 952

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 109.900,-

Sparidagaverð: 87.920,-

944 187 291 944 066 186

20%

914 913 410

916 097 949

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 99.900,-

Tilboð
Afslættir
Verðlækkun

25%

OFNAR - ÁRG. 2016

30%

25%

RAKVÉLAR OG RAFMAGNSTANNBURSTAR

þvottavélar - þurrkarar - kæliskápar - frystiskápar - helluborð - ofnar - hljómtæki - leikjatölvur og leikir - sjónvörp o.fl. o.fl.
HEYRNARTÓL
Í ÚRVALI

TÖLVULEIKIR

VSX-832B

5X130w • WiFi og
Bluetooth • Útvarp
• Dolby Atmos

20%

25%

MAGNARI

Verð áður kr. 69.900.-

SPARIDAGAVERÐ: 55.900,-

55”

49”

UHD • 4K • Curved • 8 milljón pixlar • 1400
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi
55” MU6275 kr. 159.900.SPARIDAGAVERÐ: 129.900,-

ÁRA

FHD 400 PQI • Hvítt • Smart viðmót
• Quad-Core örgjörfi
49” K5515 kr. 114.900.SPARIDAGAVERÐ: 91.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1300 PQI • Nýtt
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi
55” MU6175 kr. 149.900.SPARIDAGAVERÐ: 119.900,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

nýr vefur
Netverslun

95

55”

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.

95
ÁRA

Greiðslukjör

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

1922 - 2017

ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði
1922 - 2017

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

OMNIS
BLÓMSTURVELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
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MÁNUDAGUR

Mánudagur

FEÐGAR Á FERÐ

Í þessum þætti taka feðgarnir hús á Guðrúnu Hálfdánardóttur
bónda sem er með jákvæðustu íbúum í Vestur-Húnavatnssýslu.
Einnig heimsækja þeir nunnurnar í Stykkishólmi sem spila
körfubolta af miklum móð á milli þess sem þær biðja bænir.

MAGNAÐ

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

ROADIES

Lokaþáttur

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

STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 The Simpsons
07.25 Kalli kanína og félagar
07.50 2 Broke Girls
08.10 The Middle
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 Fresh off the Boat
11.50 Drop Dead Diva
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor US
15.10 The X-Factor US
15.50 The Big Bang Theory
16.10 Secret World of Lego
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar
19.25 Feðgar á ferð Þriðja þáttaröð þessara frábæru þátta þar
sem feðgarnir Magnús Hlynur og
Fannar Freyr ferðast um landið og
taka hús á skemmtilegu fólki sem
á það sameiginlegt að hafa einstaklega jákvæða sýn á lífið.
19.50 Roadies Frábærir þættir
fullir af drama, gríni og góðri
tónlist úr smiðju Cameron Crow.
Þættirnir fjalla um líf nokkurra
rótara sem vinna fyrir vinsælu
hljómsveitina Station-House
Band. Þættirnir hafa vakið athygli
fyrir skemmtilega innsýn inn í
lífið á bak við tjöldin í tónlistarbransanum. Þótt líf rótaranna
sé ekki sveipað eins miklum
dýrðarljóma og líf hljómsveitarmeðlimanna er það ekki síður
viðburðaríkt. Sama hvað bjátar
á í einkalífinu má ekkert koma í
veg fyrir að sýningin haldi áfram
og áhorfendur verða ekki sviknir
af óaðfinnanlegri upplifun.
Framleiðendur gengu svo langt
í markaðssetningu þáttanna að
áhorfendur ytra héldu að hljómsveitin væri raunveruleg.
20.55 Suits Sjöunda þáttaröðin um lífið á lögfræðistofunni
Pearson Specter Litt í New York.
Ólíkir starfsmenn hennar eru
öllum lögfræðihnútum kunnir og
eru þaulreyndir þegar kemur að
lausn erfiðra mála, innan veggja
stofunnar jafnt sem utan hennar.
21.45 Game of Thrones Sjöunda
þáttaröðin um hið magnaða
valdatafl og blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna
í Westeros en allar vilja þær ná
yfirráðum yfir hinu eina sanna
konungssæti, The Iron Throne.
22.50 Vice
23.20 Veep
23.50 Empire
00.35 Lucifer
01.20 Ballers
01.50 Bones
02.30 Murder in the First
03.15 Battle Creek
03.55 The Listener
04.35 Tracers

17.20 New Girl
17.40 Mike and Molly
18.05 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.30 Stelpurnar
19.50 Who Do You Think You Are?
20.35 Grimm
21.20 The Originals
22.05 The Sopranos
23.00 Sleepy Hollow
23.45 Modern Family
00.05 Curb Your Enthusiasm
00.35 Stelpurnar
01.00 Who Do You Think You Are?
01.40 Grimm
02.25 Tónlist

12.40 Night At The Museum.
Secret Of The Tomb
14.20 Coat of Many Colors
15.45 So I Married an Axe
Murderer
17.20 Night At The Museum.
Secret Of The Tomb
19.00 Coat of Many Colors
20.25 So I Married an Axe
Murderer Óborganleg og sannarlega drepfyndin gamanmynd
sem af mörgum er talin fyndnasta mynd Mike Myers. Charlie er
mikið fyrir kvenfólk en forðast
fast samband eins og heitan
eldinn. Viðhorf hans til kvenna
breytast þegar hann kynnist Harriet en hún rekur kjötbúð í San
Francisco. Charlie fær bakþanka
þegar hann fer að gruna að hún sé
axarmorðinginn illræmdi.
22.00 The Mummy Ævintýramynd sem gerist á fyrri hluta 20.
aldar. Harðjaxlinn Rick O'Connell
er kominn til hinnar fornu borgar
Hamunaptra í Egyptalandi. Hlutverk hans er að aðstoða fornleifafræðinga sem eru að kynna sér
sögulegt grafhýsi. Þar er m.a. að
finna háttsettan klerk sem var
lokaður inni lifandi fyrir mörgum
öldum í kjölfar ástríðuglæps. Svo
illa vill til að múmían vaknar til
lífsins þegar Rick og félagar eru að
sinna sínum störfum og í kjölfarið
verður fjandinn laus.
00.00 Machete Kills
01.45 For Those in Peril
03.20 The Mummy

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
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur
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
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur
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
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur
19.00 Latabæjarhátíð í Höllinni

GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir um hið magnaða valdatafl og blóðuga
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja
þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, The Iron
Throne.

VICE
Ferskur og áhugaverður
fréttaþáttur frá HBO þar sem
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum
hitamálum um víða veröld.

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

16.55 Íslendingar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Háværa ljónið Urri
18.14 Róbert bangsi
18.24 Skógargengið
18.35 Undraveröld Gúnda
18.50 Vísindahorn Ævars
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Í fullorðinna manna tölu
20.25 Eldhugar íþróttanna
20.55 Karamellumyndin
21.10 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Walt Disney
23.15 Arthur og George
00.00 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT
07.20 ÍBV - FH
09.00 Newcastle - Tottenham
10.40 Man. Utd. - West Ham
12.20 Messan
13.50 1 á 1
14.25 ÍBV - Grindavík
16.05 Stjarnan - Valur
17.45 Football League Show
18.15 KR - Valur
20.25 Pepsímörk kvenna
21.15 Pepsímörkin
22.40 Síðustu 20
23.00 KR - Valur
00.40 Pepsímörkin

RÚV

Svampur
Sveinsson kl.
10.24, 14.24
og 18.24

GOLFSTÖÐIN
08.00 PGA Championship
13.00 Golfing World
13.50 Champions Tour Highlights
14.45 Golfing World
15.35 PGA Championship
21.30 PGA Championship

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Life Unexpected
09.50 Psych
10.35 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Rachel Allen's Everyday
Kitchen
14.40 Doubt
15.25 The Great Indoors
15.50 Crazy Ex-Girlfriend
16.35 King of Queens
17.00 Man With a Plan
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Late Late Show
19.50 Superstore
20.15 Million Dollar Listing
21.00 APB
21.45 Taken
22.30 Nurse Jackie
23.00 The Tonight Show
23.40 The Late Late Show

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

20%
VILDARAFSLÁTTUR
ALLAR NÝJAR
NÁMSBÆKUR

EKKI MISSA AF BETRA VERÐI!
Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 15. ágúst, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

LÍFIÐ

24

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

14. ÁGÚST 2017

MÁNUDAGUR

Leikritið
The Terms
of my Surrender

var sýnt á Broadway og
mættu Michael Moore
og Gloria Steinem
saman og Rosie
O’Donnell var ekki
langt undan.

Rapparinn
Kodak Black
var að koma úr
steininum og hélt að
sjálfsögðu tónleika
til að fagna.

Carson Kressley
mætti auðvitað á
galaball tímaritsins
OUT, hvað annað?

VERJUM VIÐINN

Frægir
á fe
gi
rð og f lu

Old Spice gaurinn kenndi fólki á svægi.

Hrikalega góð helgi að baki
hjá ýmsum og ekki síst hjá
fína og fræga fólkinu sem er
alltaf hreint á ferð og flugi.
Um allan heim var eitthvað
húllum hæ í gangi sem þekkt
lið alls staðar að tók þátt í.
Hér kemur örlítið brot af því.

Al Gore sýndi mynd sína An Inconvenient Sequel: Truth
To Power fyrir fullu húsi í London.

PALLAOLÍA

3.835 kr.
Margir litir,
4 l.

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

Master P og T.I.

55 ára
1962-2017

stilltu sér upp með
einhverjum gaur í tilefni
af sumarpartíi New York
borgar. Líklega ekki
opinbert partí samt.

ÞÚ FÆRÐ RAFMAGNSBORÐIÐ
HJÁ HIRZLUNNI

E-MODEL Tveir þýskir mótorar,

minnisstýring og mikil burðageta.
5 ára ábyrgð.

160-180 CM BORÐ: 129.900,-

PRIMA Góð rafmagnsborð sem
Hirzlan hefur selt í áraraðir.
VERÐ FRÁ:

56.000,-

A6 Tveir mótorar,

minnisstýring og mikil
burðageta. 5 ára ábyrgð.

STAKIR FÆTUR: 73.900,-

ALLTAF ER HÆGT AÐ VELJA Á MILLI
MISMUNANDI LITA Á FÓTUM AUK
MARGRA GERÐA AF PLÖTUM

TILBOÐ MEÐ PLÖTU FRÁ: 85.600,-

NÝ
N
RSLU
E
V
VEF LAN.IS
HIRZ

Þið finnið
okkur
á Facebook

GÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

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

SPARAÐU 35% AF ÞESSUM STÓLUM

VERÐ

26.900.ARMAR:
9.000,-

OPEN POINT

VERÐ

VERÐ

45.900.-

63.900.-

ARMAR
FYLGJA

HEAD POINT

ARMAR
FYLGJA

X-PANDER

26

DORMA KYNNIR

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

14. ÁGÚST 2017

MÁNUDAGUR

Maus mun
aldrei hætta
Hljómsveitin Maus mun spila á Airwaves hátíðinni í nóvember
næstkomandi og þar ætla þeir að taka plötuna Lof mér að falla
að þínu eyra í heild sinni en platan verður 20 ára þennan sama
nóvember. Sveitin stefnir á vínylútgáfu við sama tækifæri.

Þ

Eftir áralanga þróun og prófanir
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina
þróuðustu dýnu heims
Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri
samsetningu 2500 keilulaga gorma
og móttækilegs minnissvamps.
Fáðu betri svefn
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

Simba dýnurnar eru fáanlegar í eftirtöldum stærðum
90 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

74.990 kr.
89.990 kr.
99.900 kr.
114.990 kr.
129.900 kr.

Komdu og
kynntu þér Simba
í næstu Dormaverslun eða á

www.simbasleep.is
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

að vill svo til að það eru
akkúrat 20 ár síðan platan kom út, mig minnir
að hún hafi komið fjórða
nóvember og við erum að
spila bara nánast upp á dag á Airwaves,“ svarar Birgir Örn Steinarsson,
Biggi í Maus, aðspurður hvort það
hafi legið lengi fyrir að Maus kæmi
aftur saman á Airwaves – en sveitin
mun koma aftur saman á hátíðinni
í nóvember og spila plötuna Lof mér
að falla að þínu eyra, en hún verður
20 ára um þær mundir eins og Biggi
segir.
Er þetta þá kannski tilviljun?
„Já og nei, við erum búnir að vera
að undirbúa í smá tíma að færa
katalóginn okkar í vínyl-útgáfu og
við vorum að undirbúa útgáfuna
af Lof mér að falla að þínu eyra og
þetta hitti svona. Það er búið að vera
að biðja okkur um að spila í einhvern tíma en við ákváðum að bíða
þangað til platan yrði 20 ára. Nú er
komið að því og búið að setja vínyl
útgáfuna í pressun og þá sáum við
að þetta var allt að hitta á svipaðan
tíma og Airwaves. Okkur fannst
kjörið að tékka á þeim og þeir tóku
bara rosa vel í þetta.“
Þið hafið ekki spilað mikið
upp á síðkastið? Eruð þið ekki
ískaldir þá?
Nei, við tókum lítinn túr árið
2015, um verslunarmannahelgina.
Þá tókum við Reykjavík, Vestmannaeyjar, Akureyri. Þannig
að það hefur ekkert verið spilað í
tvö ár. Við hittumst ekki og æfum
nema eitthvað sé að gerast. En við
erum mjög heitir og spenntir fyrir
að spila. Við hittumst miklu oftar en
við spilum saman. Oftast þegar við
hittumst tölum við ekki einu sinni
saman um hljómsveitina. Þetta er
eins og svona saumaklúbbur, eða
kannski frekar bræðralag og það
hverfur ekkert. Ef það er eitthvað
tilefni til þá eru menn til í að gera
eitthvað. En ég held að enginn okkar
sé til í að vera starfandi í hljómsveit
sem æfir tvisvar í viku.“
Þannig að það þarf engan sálfræðing þegar þið komið saman
eins og hjá Metallica?
„Ég sé bara um sálfræðina,“ segir
Biggi kíminn, en hann er að klára
masternám í sálfræði um þessar
mundir, „ég held að þetta sé svona
gott hjá okkur af því að við berum
nægilega mikla virðingu fyrir hver
öðrum og vitum að hugmynd eins
manns mun ekki ráða neinu. Þetta
er algjört samstarf. Þótt ég komi
með FRÁBÆRA hugmynd og sé
rosa spenntur, þá er ekkert víst að
hún fari í gegn. Þannig að ég reyni
það ekki einu sinni og það er eins
með strákana. Við þurfuum helst
að funda um hlutina þrisvar, fjórum
sinnum áður en við gerum þá, þá
vitum við allir í hvað átt við erum
að fara.
Þetta er algjört fyrirtæki. Við
erum fjórir og það eru fjögur
atkvæði fyrir allt saman. Það lýsti
einhver Maus í gamla daga sem „þrír
harðstjórar og einn diplómati“. Palli

Birgir Örn Steinarsson, Biggi í Maus, en Maus kemur aftur saman á Airwaves.

ENGINN OKKAR MUN
SAMT NOKKRU SINNI
SEGJA AÐ HLJÓMSVEITIN SÉ
HÆTT – MEIRA AÐ SEGJA ÞEGAR
VIÐ FÓRUM Í NÍU ÁRA HLÉ ÞÁ
VAR ÞAÐ BARA VEGNA ÞESS AÐ
VIÐ VORUM ALDREI SAMAN Á
LANDINU.
er diplómatinn og við hinir erum
með mjög sterkar hugmyndir um
hvað við viljum gera – sem stangast
oft á, við höldumst ekkert alltaf í
hendur.“
Stendur eitthvað meira til hjá
ykkur svona fyrst þið komið
út úr fylgsninu með þessa tónleika?
„Ekki
eins
og
er.
Við höfum metnað fyrir að færa
allan katalóginn yfir á vínyl. En
þetta er það eina sem er búið að
bóka og plana. Við erum rosalega
duglegir við að segja nei. Aðallega
út af því að einhver kemst ekki og
þannig. Einn er tónskáld á sífelldu
flakki, einn er grafískur hönnuður
sem er í tveimur böndum og ég er

sálfræðinemi sem er að klára master og er að skrifa bíómyndir og hitt
og þetta. Enginn okkar mun samt
nokkru sinni segja að hljómsveitin
sé hætt – meira að segja þegar við
fórum í níu ára hlé þá var það bara
vegna þess að við vorum aldrei
saman á landinu. Þetta þarf að vera
eitthvað sem hentar öllum og við
náum sameiningu um að gera – en
við erum spenntir fyrir Airwaves.“
Biggi segir líklegt að vínylútgáfan
af Lof mér að falla að þínu eyra verði
fáanleg um Airwaves og það sé ekki
ólíklegt að þeir hendi mögulega í
útgáfupartí meðfram útgáfunni.
„Við verðum starfandi þessa vikuna, þannig að það er aldrei að vita
hvað við gerum. Mér finnst alveg
líklegt að við gerum eitthvað, hvort
það verði settlegt kokteilboð eða
sveittir tónleikar. Það er eitthvað
sjarmerandi við það að giggin séu
fá og vel valin. Eins og þetta – þessi
performans mun fjalla um þessa
plötu, það verða gestir og þetta
verður mjög gott „show“ og við
ætlum að reyna að koma plötunni
sem best til skila.“
stefanthor@frettabladid.is
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GEYSIR × FJÄLLRÄVEN
— ÁGÚSTTILBOÐ —
Kånken
Kids
—
8.900
11.800

Kånken
Mini
—
7.800
9.800

Kånken
Classic 17"
—
11.800
15.800
Kånken
Classic
—
8.900
11.800

Allt að 30% afsláttur af Fjällräven bakpokum og fartölvutöskum *
* Gildir í verslunum okkar á Skólavörðustíg 16, Kringlunni og á Akureyri

– Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 & Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Geysir, Haukadalur. Sími 519 6000. geysir.com –

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

BAKÞANKAR

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

RISA

Láru G.
Sigurðardóttur

Veipvöllurinn

ÚTSALA
REKKJUNNAR

S

trákarnir á leikvellinum voru
að bjóða mér að prófa rafsígarettu. Þeir segja að þær séu
ekkert hættulegar,“ sagði miðstrákurinn í uppnámi eitt kvöldið.
Þeir félagarnir eru tólf ára.
„Veistu, veipur með tyggjóbragði
eru ekkert hættulegar. Það er bara
eins og að fá sér tyggjó,“ fullyrti
vinur yngsta sonar míns. Þeir eru
tíu ára.
Eftir að hafa rakið garnirnar úr
þessum tíu ára kom í ljós að hann
hafði hitt fræga Snapchat-stjörnu
sem hafði reyndar sagt honum að
hann ætti ekki að prófa þetta, því
sjálfur gæti hann ekki hætt.
Þetta er raunveruleikinn á leikvelli barnanna enda hafa notendur
og söluaðilar verið iðnir við að
kynna rafsígarettur til leiks sem
skaðlausa hegðun.
Við vitum að rafsígarettur eru
ekki skaðlausar. Og að það er
einkum eitt efni sem gerir þær eftirsóknarverðar. Rafsígarettur eru
notaðar til að ferja nikótín, efni sem
við mennirnir erum veikir fyrir. Líkt
og önnur fíkniefni veitir nikótín
vellíðan með því að auka dópamín
í heilanum. En áhrifin vara skammt
því nikótín er mjög óstöðugt efni –
um helmingur þess hættir að hafa
áhrif eftir um klukkustund. Þá
kemur fram vanlíðan og líkaminn
fer að kalla á meira nikótín. Þá má
segja að maður sé orðinn þræll nikótíns. Svo eru börn viðkvæmari fyrir
nikótíni og sem dæmi er barn sem
prófar nikótín líklegra til að verða
háð því en fullorðinn, því heili þess
er enn að taka út þroska.
Strákarnir á veipvellinum eru
ekki að hugsa um hvernig þeim
muni líða þegar þeir eru orðnir
háðir rafsígarettum. Þeir vita ekki
betur en að það sé hið besta mál
að veipa því eins og staðan er í dag
þá eru engar reglugerðir til um
rafsígarettur.

÷30%

ARGH!!! 140817#3

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

2070%
AFSLÁTTUR!

GERÐU GÓÐ KAUP
KOMDU NÚNA!
365.is Sími 1817

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

ROYAL CORINNA
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 124.620 kr.

NÚ 87.234 kr.

÷50%
SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.
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