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Dagskrá Menningarnætur 2017 náði hámarki upp úr klukkan 23.00 á laugardagskvöld með flugeldasýningunni við Miðbakka. Á annað hundrað þúsund manns voru í miðborg Reykjavíkur þegar mest var og aðsóknin jöfn og þétt. Þá var mikill erill hjá slökkviliði og lögreglu og fangageymslur borgarinnar fullar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

Þroskaskertur fangi utanveltu í kerfinu
Maður sem hefur játað á sig ránið í Pétursbúð í júlí situr í fangelsi gegn tilmælum geðlæknis. Með vitsmunaþroska á við níu til tólf ára
barn. Verjandi mannsins segir kerfið ekki hafa úrræði til að bregðast við. Mál af þessu tagi erfið, segir forstjóri Fangelsismálastofnunar.
FANGELSISMÁL Maður með vitsmunaþroska á við níu til tólf ára barn
afplánar nú á Kvíabryggju 18 mánaða
óskilorðsbundinn fangelsisdóm sem
kveðinn var upp í Hæstarétti í júní.
Eftir að dómurinn féll bjó hann á
stuðningsheimili á Njálsgötu en var
fluttur til afplánunar á Hólmsheiði
þegar hann játaði aðild að ráni í Pétursbúð í Reykjavík 30. júlí síðastliðinn.
„Hann er eiginlega alveg utanveltu
í kerfinu. Það væri auðvitað langbest

Vill verða næsti
varaformaður VG

ef þessi einstaklingur kæmist í viðeigandi meðferð. Það er enginn lausn
að geyma hann í fangelsi,“ segir Guðbjarni Eggertsson, hæstaréttarlögmaður og verjandi mannsins.
Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi dæmt
manninn í óskilorðsbundið fangelsi var tekið fram í niðurstöðu dómsins að heimilt sé að fanginn sé vistaður
um stundarsakir eða allan refsitímann
á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun.
Í áliti geðlæknis fyrir héraðsdómi var

maðurinn metinn sakhæfur en þó
tekið fram að fangelsisvist gæti orðið
honum þungbær og alls ekki æskileg
innan um almenna fanga þar sem
hætta væri á því að aðrir gætu mis-

Fréttablaðið í dag

notað þroskahömlun hans í eigin
þágu með einum eða öðrum hætti.
„Verði hann dæmdur til fangelsisvistar þarf, að mínu mati, að gera sérstakar ráðstafanir, sem taka mið af
þessu,“ segir í áliti læknisins.
Guðbjarni segir ljóst að úrræðið
sem skjólstæðingur hans var í þegar
ránið í Pétursbúð var framið dugi ekki
til. „Menn eru náttúrulega ekki lokaðir
inni þarna, og ef þeir taka upp á því
að ræna búð á daginn þarf einhvern

veginn að taka á því. Þetta er svona eitt
af þeim tilfellum þar sem kerfið hefur
hreinlega ekki úrræði til að bregðast
við,“ segir Guðbjarni.
„Mál af þessu tagi eru okkur býsna
erfið, ekki síst vegna þess að Fangelsismálastofnun hefur ekki boðvald yfir
heilbrigðisstofnunum og getur ekki
ákveðið einhliða að sakhæfur einstaklingur verði vistaður á heilbrigðisstofnun,“ segir Páll Winkel, forstjóri
Fangelsismálastofnunar. – aá
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STJÓRNMÁL Edward H. Huijbens,

prófessor við Háskólann á Akureyri
og fyrrverandi forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, hefur
tekið ákvörðun um að bjóða sig fram
í embætti varaformanns Vinstri
hreyfingarinnar – græns framboðs á
landsþingi flokksins sem fram fer eftir
rúman mánuð.
Sitjandi varaformaður, Björn Valur
Gíslason, lýsti því yfir fyrir helgi að
hann hygðist ekki sækjast eftir endurkjöri á landsþinginu. Hann hefur
verið varaformaður síðan í febrúar
2013.
„Ég lýsi formlega yfir framboði
á landsþinginu nema himinn og
jörð farist,“ segir Edward, sem
hefur setið sem bæjarfulltrúi á Akureyri og einnig verið varaþingmaður
flokksins. – jóe / sjá síðu 6

Páll Winkel,
forstjóri
Fangelsismálastofnunar

LIÐVERKI

skrifar um leiðtogakjör flokksins
í Reykjavík. 10
SPORT Andri Rúnar Bjarnason
nálgast markametið og aðild að
19 marka klúbbnum. 14
TIMAMÓT Skotfélag Reykjavíkur
fagnar 150 ára afmæli sínu. 18
LÍFIÐ Alba Mist, 11 ára, hefur
vakið lukku með hönnun sinni
sem hún selur á Instagram. 26
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Biðu í röð til að hoppa í nýjum trampólíngarði

Suðvestan 3-10 í dag, hvassast
norðvestan til. Skýjað með köflum
sunnan- og austanlands, en annars
léttskýjað. Hiti 10 til 18 stig.
SJÁ SÍÐU 22

Maður ók á aðgangshlið Isavia við
flugvöllinn og síðan á bygginguna.

Rændi bíl
og keyrði
á Leifsstöð

Íslandsbanki
mun greiða
allan kostnað
SAMFÉLAG Íslandsbanki mun auka
stuðning sinn við Reykjavíkurmaraþonið og leggja áheitasöfnuninni
frekara lið. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Íslandsbanki sendi frá sér í
gærkvöldi. Mun bankinn greiða allan
kostnað sem fellur til við söfnunina,
þar með talið viðhald á tölvukerfi
vegna heimasíðu og færslugjöld vegna
áheita.
„Íslandsbanki hefur engar tekjur af
söfnuninni, hvorki beinar né óbeinar.
Íslandsbanki hefur stutt við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka síðastliðin
20 ár. Bankinn stofnaði Hlaupastyrkur.is fyrir tíu árum og hafa safnast í
gegnum vefinn hundruð milljóna
króna,“ segir í tilkynningunni.
Undanfarið hafa fimm prósent af
áheitum farið í kostnað og gagnrýndu
nokkrir hlauparar þetta um helgina.
– þea

volkswagen.is

LÖGREGLUMÁL Maður ók stolnum bíl
á byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í gær eftir eftirför lögreglunnar
á Suðurnesjum. Hafði hann áður
kýlt lögreglumann og rænt bílnum
af konu á Reykjanesbrautinni. Lögregla staðfesti að maðurinn hefði
verið handtekinn í samtali við
fréttastofu í gær.
Skammt frá flugstöðinni hafði
maðurinn stigið út úr bílnum og
virst gefast upp. Kom þá lögreglumaður til móts við manninn en
maðurinn kýldi lögreglumanninn
og hljóp í burtu.
Kona sem sat í bíl sínum tók
atburðarásina á myndband en
maðurinn hljóp að bílnum, reif
upp hurðina, togaði konuna út úr
bílnum og settist í bílstjórasætið.
Keyrði maðurinn þá með lögreglu
á hælunum í átt að flugstöðinni og
á flugstöðvarbygginguna með þeim
afleiðingum að rúður brotnuðu.
Í samtali við fréttastofu í gærkvöld
sagði Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Isavia, að unnið væri að viðgerð á byggingunni. Þá var jafnframt
skipt um aðgangshlið við flugvöllinn
en maðurinn hafði ekið í gegnum
slíkt hlið og brotið það. – ktd / þea

Löng röð myndaðist við opnun trampólíngarðsins Skypark í Kópavogi í gær. Þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði hoppuðu þar og
skemmtu sér krakkar á öllum aldri og dæmi voru um að foreldrarnir prufuðu trampólínin. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

UP!LÝSTUR
Nýr alrafmagnaður e-up! á aðeins

2.990.000 kr.
Við látum framtíðina rætast.

Biðraðir með tugum
bíla enn daglegt brauð
Tæpum þremur mánuðum eftir opnun Costco eru þar enn bílaraðir frá morgni
til kvölds. Ætla má að daglegir viðskiptavinir séu taldir í þúsundum. Framkvæmdastjóri Atlantsolíu segir Costco hafa tekið til sín stóra markaðshlutdeild.
VERSLUN „Þeir eru að taka til sín
stóra markaðshlutdeild á þessa einu
stöð,“ segir Guðrún Ragna Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, um eldsneytisstöð Costco sem
var opnuð fyrir þremur mánuðum.
Tólf dælur á stöð Costco hafa
gengið nánast linnulaust frá morgni
til kvölds alla daga frá opnun enda
fyrirtækið boðið lítraverð sem er
allt að 30 krónum ódýrara. Það
virðist sama hvenær dags er komið
að dælustöðinni, alltaf er planið
smekkfullt af bílum og biðröð með
tugum bíla utan þess.
Forsvarsmenn Costco hafa hingað
til ekki viljað gefa mikið upp um
eldsneytissölu sína. Blaðamaður
gerði sér ferð að dælustöð Costco
um klukkan ellefu á föstudagsmorgun til að gera óformlega athugun á
traffíkinni. Á aðeins fimmtán mínútum taldi hann 43 bíla sem komust
inn á dæluplanið, sem fyrir var fullt
að vanda. Það gerir rétt tæplega
þrjá bíla á mínútu og að þessum 15
mínútum loknum taldi hann 21 bíl í
biðröðinni til að komast inn á planið þar sem taka við fleiri biðraðir við
eina af dælum stöðvarinnar.
Ef við gefum okkur að hver þessara 43 bíla hafi tekið 45 lítra af
eldsneyti má áætla að ríflega 1.900
lítrar af viðskiptum hafi komið inn
á dæluplanið á þessu korteri. Costco
selur bensínlítrann á 167,9 krónur
og dísillítrann á 158,9 og ef marka
má þessar 15 mínútur þá eru daglegir viðskiptavinir ekki taldir í hundruðum, heldur þúsundum. Biðraðir
líkt og þær sem eru daglegt brauð
í Kauptúni eru eitthvað sem sést
ekki á öðrum stöðvum og undir það
tekur Guðrún.

Á 15 mínútum keyrðu 43 ökumenn inn á dæluplan Costco. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

af öllum

Ætli þeir séu ekki
að taka jafn mikið

Guðrún Ragna
Garðarsdóttir,
framkvæmdastjóri Atlantsolíu

„Maður sér þetta bara hvergi annars staðar.“
Guðrún segir að Atlantsolía finni
fyrir áhrifum Costco líkt og aðrir en
þar á bæ ætli þau sér að leyfa tímanum að líða og sjá hvernig málin
þróast.
„Maður hefur engar tölur og áttar
sig ekki á því hvað þeir eru að taka
mikla hlutdeild eða frá hverjum.
Ætli þeir séu ekki að taka jafn mikið
af öllum.“

Guðrún segir aðspurð áhrifin
ekki það alvarleg að grípa þurfi til
niðurskurðar líkt og Fréttablaðið
hefur greint frá að önnur fyrirtæki
á borð við Papco hafi neyðst til
að gera vegna samdráttar í kjölfar
komu Costco. Vöruhúsið lúti þó allt
öðrum lögmálum en Atlantsolía.
„Við seljum bara bensín og olíu á
meðan þeir eru með eina stöð sem í
raun er notuð sem aðdráttarafl fyrir
verslunina en er ekki aðaltekjulind
þeirra. Það var ljóst frá fyrsta degi
að við myndum aldrei getað jafnað
verðið þeirra þannig að við höfum
farið aðrar leiðir.“
Bendir Guðrún á að félagið bjóði
lægra verð á völdum stöðvum, til
dæmis á Skemmuvegi þar sem lítrinn er tólf krónum ódýrari en ella.
Þar gildi sömuleiðis afsláttarkjör í
ofanálag þannig að minni munur sé
á Atlantsolíu og Costco þar.
mikael@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/LEX 85248 07/17

LEXUS NX
SKARPARI Á
ALLA KANTA

Lexus NX hefur skarpari línur og sker sig úr fjöldanum
með sportlegri hönnun sem gleður augað frá öllum
sjónarhornum. Að innan státar Lexus NX af skjá með
360 gráðu sjónsviði og Mark Levinson Premium
Surround hljóðkerfi sem magnar seiðandi aðdráttarafl
hans – hvar sem hann kemur.
Verð frá 6.930.000 kr.
lexus.is
Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400

NX
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Icelandair endurskoðar umdeilda skilmála eftir kvartanir
NEYTENDUR Stjórnendur Icelandair skoða afnám umdeildrar reglu í
skilmálum fyrirtækisins sem veldur
því að bókun fyrir báðar flugleiðir
fellur niður í heild sinni ef fyrri ferðin er ekki nýtt af farþega. Neytendasamtökin hafa fengið ábendingar
og kvartanir frá viðskiptavinum
flugfélagsins.
Samkvæmt skilmálum Icelandair hefur svokölluð „no show“
regla þau áhrif að farþegi sem hefur
bókað og greitt báðar leiðir, en
missir af fyrra fluginu, þarf ekki

Fangageymslur í
borginni fylltust
LÖGREGLUMÁL Töluvert annríki var
hjá Lögreglunni
á höfuðborgarsvæðinu
á
Menningarnótt.
Fangaklefar á
lögreglustöðinni
við Hverfisgötu voru þá fullnýttir
og vista þurfti fólk í miður góðu
ástandi í klefum lögreglustöðvarinnar í Hafnarfirði.
Samkvæmt tilkynningu lögreglunnar lögðu tugþúsundir gesta leið
sína í miðborgina. Þeir sem gistu
fangaklefa hafi margir enn verið
að sofa úr sér vímuna þegar komið
var vel fram yfir miðjan dag í gær.
Þá sinnti lögreglan meðal annars
útköllum vegna heimilisofbeldis,
fíkniefnamála og innbrota. – hg

Rækjuvinnsla
fær skuldir ekki
niðurfelldar
DÓMSMÁL Samkomulag náðist ekki
á milli Byggðastofnunar og Birnis
ehf. um niðurfellingu skulda félagsins við stofnunina. Héraðsdómur
Norðurlands vestra komst að þessari
niðurstöðu í lok maí en dómurinn var
birtur í gær.
Deila aðila varðaði kaup Birnis á
aflaheimildum í úthafsrækju árið
2010. Skömmu eftir kaupin voru aflaheimildirnar felldar niður og urðu því
verðlausar. Forsvarsmenn Birnis töldu
að í kjölfarið hefði náðst samkomulag
um að skuld félagsins við stofnunina
hefði verið færð niður um 81 milljón
en stofnunin neitaði því.
Framburður vitna var á mismunandi vegu. Taldi dómurinn að Birni
hefði ekki tekist að sanna að munnlegt samkomulag hefði náðst. Var
kröfu um greiðslu upp á 81 milljón
því hafnað. – jóe

Brynhildur Pétursdóttir, fulltrúi
hjá Neytendasamtökunum

Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair

einungis að bóka nýtt flug í stað þess
sem hann missti af, heldur einnig
að bóka og borga fyrir bakaleiðina
öðru sinni. Neytendasamtökin hafa
sent íslenskum flugfélögum fyrirspurnir um skilmálana.
„WOW air segjast ekki vera
með svona skilmála en svörin frá
Icelandair voru mjög óskýr og
eiginlega bara ófullnægjandi,” segir
Brynhildur Pétursdóttir hjá Neyt
Neytendasamtökunum, og bætir við:
„Ég sé ekki annað en þetta flokkist
undir ósanngjarna samningsskil-

mála. Flugfélagið hefur fengið greitt
fyrir þjónustuna og því ekki orðið
fyrir neinu tjóni. Þetta finnst okkur
út í hött.”
Skilmálar þessir, sem tíðkast hjá
fleiri alþjóðlegum flugfélögum, hafa
verið til skoðunar hjá Evrópusambandinu með áformum um breyt
breytingar í þágu neytendaverndar.
„Við erum að endurskoða þessa
skilmála,“ sagði Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair,
þegar Fréttablaðið óskaði skýringa
á þessum skilmálum og hann bætti

við að fleiri alþjóðleg flugfélög
hefðu skilmálana einnig til endurskoðunar.
„Það er flókið vegna margháttaðs
tæknisamstarfs okkar og annarra
flugfélaga og ferðaskrifstofa um
flugskilmála. Á meðan hvetjum við
þá farþega sem keypt hafa tveggja
leggja flugferð og geta af gildum
ástæðum ekki nýtt fyrri legginn til
þess að hafa samband við þjónustuver, og þar verða einstök mál leyst
með hagsmuni viðskiptavinarins að
leiðarljósi.“ adalheidur@frettabladid.is

Bæjarstjórinn í Garði gagnrýnir
seinagang umhverfisráðherra
Miklar tafir hafa orðið á framkvæmdum við verslunarkjarnann Rósasel. Bæjaryfirvöld í Garði saka umhverfisráðuneytið um að halda skipulagsmálum bæjarins í gíslingu. Bæjarstjórinn segir mikla hagsmuni undir í
málinu og að dapurlegt sé að stjórnsýslan virki ekki sem skyldi. Framkvæmdir eiga að hefjast í haust.
GARÐUR Bæjaryfirvöld í Garði eru
afar ósátt við þær tafir sem hafa
orðið innan stjórnsýslunnar við að
staðfesta nýtt aðalskipulag Keflavíkurflugvallar. Skipulagið hefur
ekki verið staðfest þrátt fyrir að
allir lögbundnir afgreiðslufrestir séu
liðnir. Bæjarstjórinn segir dapurlegt
að stjórnsýslan skuli ekki virka sem
skyldi.
Framkvæmdir Kaupfélags Suðurnesja við fyrsta áfanga verslunarkjarnans Rósasels skammt frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar áttu að hefjast
fyrir rúmu ári. Þær hafa hins vegar
tafist verulega og er ekki gert ráð
fyrir að uppbyggingin fari af stað
fyrr en í fyrsta lagi í haust. Ástæðan
er sú að ekki hefur tekist að létta á
kvöðum í skipulagi Keflavíkurflugvallar þannig að bæjaryfirvöld í
Garði geti breytt aðalskipulaginu á
svæðinu við Rósasel.
Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í
Garði, segir að tafirnar komi sveitarfélaginu, flugvallaryfirvöldum og
þeim fjárfestum sem hafi hug á
að byggja upp atvinnustarfsemi á
svæðinu mjög illa.
„Við getum ekkert gert í okkar
skipulagsmálum fyrr en búið er að
staðfesta nýtt aðalskipulag fyrir
Keflavíkurflugvöll. Þetta hefur tafist
von úr viti. Fjárfestar bíða eftir að
geta hafið uppbyggingu þarna. Það
eru miklir hagsmunir undir fyrir
marga,“ segir hann.
Magnús útskýrir að sveitarfélagið
hafi nú beðið mánuðum saman eftir
því að nýtt aðalskipulag flugvallarins verði staðfest, en það er forsenda

Við erum mjög ósátt
við þessar tafir og
teljum dapurlegt að stjórnsýslan skuli ekki
virka sem
skyldi.
Magnús Stefánsson, bæjarstjóri
í Garði

Svona sjá stjórnendur Kaupfélags Suðurnesja Rósasel fyrir sér. MYND/KS

þess að hægt verði að gera nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi
Garðs á svæðinu við Rósaselstorg.
„Þar stendur hnífurinn í kúnni.
Skipulagsstofnun tók sér tíma langt
umfram lögbundinn afgreiðslufrest
til að staðfesta nýtt aðalskipulag
flugvallarins, en vísaði málinu loks
til umhverfisráðherra í byrjun ársins. Ráðherra átti samkvæmt skipu-

lagsreglugerð að afgreiða málið í
mars. Nú er langt liðið á ágúst og
ekkert hefur gerst. Nýjustu fregnir
sem við fengum í lok júní voru
að ráðuneytið myndi líklega ekki
afgreiða málið fyrr en um mánaðamót ágúst og september. Nú er að
bíða og sjá hvort það stenst.
Við erum mjög ósátt við þessar
tafir og teljum dapurlegt að stjórn-

sýslan skuli ekki virka sem skyldi.“
Áform Kaupfélags Suðurnesja
um að byggja Rósasel, á um tuttugu
þúsund fermetra lóð við síðasta
hringtorgið áður en komið er að
flugstöðinni, voru kynnt í byrjun
árs 2016. Framkvæmdum við fyrsta
áfanga átti þá að ljúka á þessu ári og
í kjölfarið hófst leit að fjárfestum að
verkefninu.
Í ágúst í fyrra var skrifað undir
viljayfirlýsingar við fjögur félög
um rekstur í verslunarkjarnanum.
Nettó, sem er í eigu Samkaupa,
dótturfélags Kaupfélags Suðurnesja, myndi opna matvöruverslun,
Olís reka þar bensínstöð og Subway,
Pizza Hut, KFC, Taco Bell og Grill 66
veitingastaði.
Nú er búist við að framkvæmdir
hefjist í haust. Í fyrsta áfanga er gert
ráð fyrir 500 fermetra bensínstöð,
verslun Nettó upp á þúsund fermetra og eitt þúsund fermetra veitinga- og þjónustuhluta. Áætlað er að
framkvæmdir taki um tólf til sextán
mánuði. kristinningi@frettabladid.is

FRUMSÝNING
Laugardaginn 26. ágúst
Opið frá 12 - 17
Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16
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Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

KÍKTU Í KAFFI OG REYNSLUAKTU
Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali
sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault sendibíl og láttu
sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault.

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð: 2.217.741kr. án vsk.

Verð frá: 2.943.548 kr. án vsk.

Verð frá: 3.782.258 kr. án vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

Eyðsla 7,8 l/100 km*

2.750.000 kr. m. vsk.

3.650.000 kr. m. vsk.

4.690.000 kr. m. vsk.

www.renault.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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Kúludalsárbóndi ekki af baki dottinn þrátt fyrir frávísun
SAMFÉLAG Ragnheiður Þorgrímsdóttir, bóndi á Kúludalsá í Hvalfirði,
segir baráttu sinni vegna mengunar
frá iðjuverunum á Grundartanga og
veikinda í hrossum sínum hvergi
nærri lokið.
Nýlega vísaði atvinnuvegaráðuneytið kæru Ragnheiðar vegna
vinnubragða Matvælastofnunar
frá, en meðal þess sem kært var
voru rangfærslur um málavexti,
rannsókn sem hefði leitt til rangra
niðurstaðna svo og synjun MAST á
að fjarlægja persónuupplýsingar og
ærumeiðandi aðdróttanir um Ragn-

Jerry Lewis lést af náttúrulegum
orsökum á heimili sínu í Las Vegas.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Jerry Lewis
er fallinn frá
BANDARÍKIN Grínleikarinn Jerry
Lewis lést í gær 91 árs að aldri. Lewis
var þekktastur fyrir leik sinn í kvikmyndunum Bell Boy, Cinterfella,
The Nutty Professor og The King
of Comedy. Á löngu tímabili á sjöunda áratug síðustu aldar var hann
hæst launaði kvikmyndaleikarinn í
Hollywood eða um svipað leyti og
frægðarsól hans skein hvað skærast.
– hg

Nýtt malbik og
völlurinn opinn
FJARÐABYGGÐ Norðfjarðarflugvöllur
var í gær tekinn í notkun í fyrsta
sinn síðan þar var lagt bundið slitlag. Alls kostaði framkvæmdin 158
milljónir króna, en völlurinn var
áður malarvöllur og ástand hans
hafði farið versnandi milli ára.
Fjarðabyggð, Samvinnufélag
útgerðarmanna í Neskaupstað og
Síldarvinnslan fjármögnuðu helminginn af kostnaði við framkvæmdirnar á móti ríkinu. Við athöfn á
flugvellinum fluttu ávörp þeir Jón
Gunnarsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Jón Karl Ólafsson,
framkvæmdastjóri hjá Isavia, Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, og Jón Björn
Hákonarson, forseti bæjarstjórnar.
– hg

heiði af vef sínum. Ráðuneytið taldi
háttsemi MAST ekki vera kæranlega
og tók því ekki efnislega afstöðu til
veikinda hrossanna eða ástæðna
fyrir þeim.
„Ég er hissa og ósátt við þessa
niðurstöðu ráðuneytisins. Þarna
er æðra stjórnvald að neita því að
taka afstöðu til mjög svo vafasamra
vinnubragða undirstofnunar.“
Ragnheiðar hefur ítrekað vakið
athygli á því að skömmu áður en
hross hennar tóku að veikjast varð
alvarlegt mengunarslys í álveri
Norðuráls á Grundartanga. „Að

Eftir á að hyggja eru
það mikil mistök að
hafa leitað til Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar
um aðstoð vegna hrossanna.
Ragnheiður Þorgrímsdóttir, bóndi
á Kúludalsá

halda því fram, eins og MAST gerir,
að það sé ekkert eðlilegra en að
yfir 20 hross á sama bænum veikist
vegna offitu á nokkrum árum og fella
þurfi 17 þeirra er auðvitað alveg út
í hött. MAST hefur ekki getað bent
á nein sambærileg tilvik. Eftir á
að hyggja eru það mikil mistök að
hafa leitað til Matvælastofnunar
og Umhverfisstofnunar um aðstoð
vegna hrossanna. Þessar stofnanir
hafa ekki gert annað en að drepa
málinu á dreif og jafnvel spilla fyrir.
Maður spyr sig stundum hvort þær
séu til staðar til að þjóna fólkinu í

landinu eða einhverjum allt öðrum.“
Í fyrra lauk þriggja ára langri rannsókn á vegum atvinnuvegaráðuneytisins á veikindum hrossanna á
Kúludalsá. Niðurstöður hennar voru
þær að það væru yfirgnæfandi líkur á
að veikindin stöfuðu af flúorálagi og
lögðu til að rannsókninni yrði haldið
áfram. Ragnheiður tekur undir mikilvægi þess að rannsaka hvað íslenski
hesturinn þolir mikið af flúor en
það er ekki vitað í dag. Viðmiðunarmörkin sem Umhverfisstofnun notar
komi frá 23 ára gamalli rannsókn á
norskum dádýrum. – bb

Prófessor vill koma á eftir Birni
Edward H. Huijbens kemur til með að gefa kost á sér sem varaformaður VG á landsþingi í haust. Hinn umdeildi Björn Valur Gíslason sækist ekki eftir endurkjöri. Hluti flokksins telur rétt af Birni að draga sig í hlé.
STJÓRNMÁL Edward H. Huijbens,
prófessor við Háskólann á Akureyri
og fyrrverandi forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, hefur
tekið ákvörðun um að bjóða sig
fram í embætti varaformanns Vinstri
hreyfingarinnar – græns framboðs á
landsþingi flokksins sem fram fer eftir
rúman mánuð. Það kom mörgum
innan flokksins lítið á óvart að varaformaðurinn ætli að stíga til hliðar.
Flokksráðsfundur VG fór fram í
Logalandi í Borgarbyggð um helgina.
Fyrir fundinn tilkynnti Björn Valur
Gíslason, sitjandi varaformaður,
að hann hygðist draga sig í hlé eftir
áratuga veru á hinu pólitíska sviði.
Vildi hann tilkynna það með góðum
fyrirvara til að fólki gæfist tími til að
undirbúa framboð til varaformanns.
Björn Valur hefur verið varaformaður
frá febrúar 2013. Skömmu áður hafði
hann farið sneypuför suður yfir heiðar
í formi prófkjörsslags í Reykjavík. Í
kosningunum síðasta haust skipaði
hann 3. sætið í Norðausturkjördæmi
en náði ekki inn.
Fráfarandi varaformaður hefur
í gegnum tíðina verið umdeildur.
Fréttablaðið hefur rætt við fólk innan
VG og eru flestir sammála um að það
hafi ekki komið þeim á óvart að Björn
viki sæti. Varaformaðurinn hafi í
gegnum tíðina verið dugmikill og
skeleggur en dregið hafi af honum að
undanförnu. Hann hafi verið talsvert
fjarverandi og því hafi starf varaformannsins lent mikið á formanninum,
Katrínu Jakobsdóttur, og ritaranum,
Elínu Oddnýju Sigurðardóttur.
Þá herma heimildir blaðsins að
Reykjavíkurarmur flokksins hafi fengið nóg af Birni fyrir þó nokkru og það
hafi verið gagnkvæmt. Fyrr á árinu
hótaði Björn Valur meðal annars að
kæra gjaldkera flokksins, Unu Hildar-

Björn Valur sat á þingi þarsíðasta kjörtímabil og varð varaformaður árið 2013.
Edward H.
Huijbens,
prófessor við
Háskólann á
Akureyri.

dóttur, fyrir hatursorðræðu á Twitter.
Þá þótti sumum stefna hans í ýmsum
málum vera á skjön við stefnu flokksins og skjóta skökku við að varaformaður umhverfisverndarflokks hafi
starfað við að þjónusta olíuborpalla.
Landsþing VG fer fram 6.-8. október næstkomandi. Nokkur nöfn hafa

verið nefnd í sömu andrá og rætt er
um varaformannsembættið. Líkt og
áður segir býður Edward sig fram en
hann tilkynnti það um helgina.
„Ég lýsi formlega yfir framboði á
landsþinginu nema himinn og jörð
farist,“ segir Edward. „Ég hef fundið
meðbyr og fólk hefur sýnt því áhuga
að ég taki þetta að mér. Hefðin er sú
að varaformaður taki að sér innra
starfið og ég tel mig geta eflt það með
það að markmiði að flokkurinn bjóði
fram í sem flestum sveitarfélögum
næsta vor.“
Nöfn þingmannanna Ara Trausta
Guðmundssonar, Bjarkeyjar Olsen
Gunnarsdóttur og Kolbeins Óttars-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sonar Proppé hafa einnig verið nefnd
sem og nafn Óla Halldórssonar,
sveitarstjórnarmanns í Norðurþingi.
„Það hefur verið komið að máli við
mig og ég fengið áskoranir um að fara
fram,“ segir Óli. Líkt og Edward kemur
hann úr Norðausturkjördæmi. „Tilkynning Björns kom nokkuð á óvart
og sem stendur er ég að skoða málin.“
Þegar Fréttablaðið náði tali af Kolbeini sagði hann að hann hefði ekki
velt þessu fyrir sér. Að öðru leyti vildi
hann ekki tjá sig. Ekki náðist í Ara
Trausta eða Bjarkeyju við vinnslu
fréttarinnar. Sömu sögu er að segja af
Birni Val þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
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

%
5
2SLÁTTUR

AF LUM SKÓLATÖSKUM
AF ÖL
VESKJUM
OG PENNA
ST
G 21. ÁGÚ
GILDIR Í DA

229kr

Gildir til 21. ágúst á meðan birgðir endast. Allt úrval fæst í Smáralind, Skeifunni og Garðabæ minna úrval í öðrum verslunum. Skólatöskur fást ekki á Eiðistorgi.

2.499kr

599kr

129kr
Abacus talnagrind

Skólabækur A-4 og A-5

Verð frá

529kr

189kr

Netapoki A4/A5/A6

99kr

Reglustika sveigjanleg, 20 cm

Trélitir, 12 stk

229kr

Verkefna- og úrklippubók

Vasareiknir

299kr

Blýantar HB 12 stk.

549kr

Tússlitir, 10 stk
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Tólf manna hryðjuverkasella ætlaði sér
að gera bílsprengjuárásir á Barcelona
Tólf hryðjuverkamenn
ætluðu að gera fleiri
árásir á Barcelona.
Younes Abouyaaqoub
er grunaður um að hafa
ráðist á Römbluna og
myrt þrettán. Krítarkort hans var notað til
þess að leigja sendiferðabílinn sem var
notaður í árásinni.

Hryðjuverkasellan
Látnir:
Moussa Oukabir
Mohamed Hychami
Said Aallaa
Omar Hychami
Houssaine Abouyaaqoub
Handteknir
Driss Oukabir
Sahal el-Karib
Mohammed Aallaa
Mouhamed Houli Chemlal
Eftirlýstir
Younes Abouyaaqoub
Youssef Aallaa
Abdelbaki Es Satty

SPÁNN Tólf manna hryðjuverkasella

sem stóð að árásinni á Römbluna í
Barcelona í síðustu viku hafði safnað saman 120 gaskútum sem átti að
nota í bílsprengjuárásir í borginni.
Frá þessu greindi lögreglan í Katalóníu í gær.
Lögregla fann kútana í húsnæði
í smábænum Alcanar. Talið er að
sellan hafi starfað í húsinu en það
sprakk í loft upp á miðvikudagskvöld. Daginn eftir fann lögregla
um tuttugu gaskúta í húsinu en
síðan þá hefur fjöldi fundinna kúta
sexfaldast.
Þrettán féllu þegar árásarmaður
keyrði sendiferðabíl niður Römbluna á fimmtudag og kona dó í
árás í bænum Cambrils á föstudag.
Þar voru fimm grunaðir hryðjuverkamenn skotnir til bana en lögregla greindi frá því um helgina að
Moussa Oubakir, sem talinn var
hafa keyrt bílinn, hafi verið einn
hinna látnu.
Nú er hins vegar leitað að hinum
marokkóska Younes Abouyaaqoub
og greina spænskir fjölmiðlar frá því
að Abouyaaqoub sé grunaður um
að hafa keyrt bílinn. Leit hélt áfram
í gær með öllum tiltækum ráðum
en þegar Fréttablaðið fór í prentun
hafði sú leit ekki enn borið árangur.
Lögreglustjórinn Josep Lluis Trapero greindi frá nýjustu upplýsing-

13

féllu í árás hryðjuverkasellunnar á Römbluna.

Nafngreind fórnarlömb
Filippus Spánarkonungur nýtti helgina í að heimsækja fórnarlömb árásarinnar. NORDICPHOTOS/AFP

um í gær. Sagði hann
tólfmenningana hafa
skipulagt árásirnar í
meira en hálft ár. Eins
þeirra væri enn leitað
og talið væri víst að
hann hefði keyrt bílinn. Trapero vildi ekki
greina frá nafni þess
grunaða en eins og áður
segir halda spænskir
miðlar því fram að um
Abouyaaqoub sé að
ræða.
Í frétt BBC segir að

það hafi fengist staðfest að
krítarkort Abouyaaqoub
hafi verið notað til þess að
leigja þrjá sendiferðabíla.
Einn var notaður til að
ráðast á Römbluna, annar
fannst í bænum Vic og sá
þriðji í bænum Ripoll, þar
sem sumir hryðjuverkamannanna bjuggu.
Trapero sagði enn
fremur að enn ætti eftir
Younes Abouyaaqoub,
grunaður um árásina

að bera kennsl á líkamsleifar tveggja
sem fundust í húsnæðinu í Alcanar.
Halda spænskir miðlar því fram
að þar gætu verið jarðneskar leifar
Youssef Aallaa, bróður eins þeirra
sem féllu í Cambrils, og Abdelbaki
Es Satty, ímams frá Ripoll.
„Við sjáum það skýrar og skýrar
að þetta er staðurinn þar sem þeir
undirbjuggu sprengjur fyrir eina eða
fleiri árásir sem átti að gera á Barcelona. Við getum ekki enn sagt til um
hvað varð til þess að hópurinn varð
svo róttækur,“ sagði Trapero.
thorgnyr@frettabladid.is

Jared Tucker
frá Bandaríkjunum, 43 ára
Elke Vanbockrijck
frá Belgíu, 44 ára
Silvina Alejandra Pereyra
frá Spáni, 40 ára
Carmen Lopardo
frá Argentínu, 80 ára
Pepita Codina frá Spáni, 75 ára
Francisco López Rodríguez, 57 ára
Bruno Gulotta frá Ítalíu, 35 ára
Luca Russo frá Ítalíu, 25 ára
Julian Cadman frá Ástralíu, 7 ára

ÁTTU RÖDD
AÐDRAUM?
LJÁ OKKUR?
EF ÁTTU

Karlakór Reykjavíkur ætlar að bæta við sig söngmönnum nú í haust og þá fara
fram raddpróf fyrir þá sem hafa áhuga á að slást í hópinn. Við prófum raddsvið
Karlakór Reykjavíkur bætir við sig söngmönnum í haust og þá verða
og tónheyrn og finnst það kostur ef þú býrð yfir kunnáttu í tónlist og nótnalestri,
raddpróf fyrir þá sem hafa áhuga á að slást í hópinn. Við prófum raddsvið
það er þó alls ekki skilyrði.
og tónheyrn og finnst kostur ef þú býrð yfir kunnáttu í tónlist og nótnalestri,
Ef þú hefur áhuga á að koma í raddpróf skaltu hafa samband með því að senda
það er þó alls ekki skilyrði.
okkur línu á netfangið kor@kkor.is fyrir 10. september næstkomandi og við
Ef þú hefur
áhuga
aðum
koma
skaltu hafamá
samband
því að
höfum
samband
viðáþig
hæl.í raddpróf
Frekari upplýsingar
fá í símameð
856-7229.
senda okkur línu á netfangið kor@kkor.is fyrir ágústlok næstkomandi og við
höfum samband við þig um hæl. Frekari upplýsingar má fá í síma 856-7229.
VETRARSTARFIÐ

Starfsár Karlakórs Reykjavíkur einkennast af tveimur hápunktum. Annars vegar
STARFIÐ
eru
það aðventutónleikar í Hallgrímskirkju um miðjan desember, sem alltaf
Starfsár
Karlakórs
Reykjavíkur
einkennast af tveimur
hápunktum.
Annars
eru
vel sóttir
enda fastur
liður í jólaundirbúningi
fjölmargra
landsmanna.
Eftir
vegar eru
það
aðventutónleikar
í Hallgrímskirkju
í byrjun desember,
sem í
áramót
hefst
undirbúningur
fyrir vortónleika
í Langholtskirkju
sem fara fram
alltaf
eruÁvel
sóttir
enda fastur
liður í jólaundirbúningi
fjölmargra
lok
apríl.
þeim
tónleikum
er uppskera
vetrarstarfsins lögð
fram oglandsað þeim
manna.gleðjast
Eftir áramót
hefstogundirbúningur
fyrirliðnum
vortónleika
í Langholtskirkju.
loknum
kórmenn
makar þeirra yfir
vetri og
fagna vorkomu.
Á þeim
tónleikum
er föstu
uppskera
þeim
loknum
Til
viðbótar
við þessa
liði ervetrarstarfsins
starfið kryddaðlögð
meðfram
meðog
allsaðkyns
viðburðum
kórmenn
og makar þeirra yfir liðnum vetri og fagna vorkomu.
ágleðjast
vegum ýmissa
aðila.
Til viðbótar við þessa föstu liði er starfið kryddað með með alls kyns
viðburðum
á vegum var
ýmissa
aðila. 1926 og hefur starfað samfleytt síðan. Kórinn
Karlakór
Reykjavíkur
stofnaður
býður upp á krefjandi og skemmtileg viðfangsefni í tónlist og skemmtilegt
Karlakór Reykjavíkur
var stofnaður
1926 og til
hefur
starfað
síðan. Kórinn
félagsstarf
í góðum félagsskap.
Söngferðir
útlanda
erusamfleytt
farnar reglulega
auk
býður
upp
á krefjandi
og skemmtileg
viðfangsefni
í tónlist og Kórinn
skemmtilegt
þess
sem
byggðir
landsins
eru heimsóttar
til tónleikahalds.
æfir tvisvar í
félagsstarf
félagsskap.
Söngferðir
útlanda eru farnar
reglulega auk
viku,
tvo tímaí ígóðum
senn, og
fara æfingar
fram í til
safnaðarheimili
Háteigskirkju.
þess sem byggðir landsins eru heimsóttar til tónleikahalds. Kórinn æfir tvisvar í
viku, tvo tíma í senn, og fara æfingar fram í safnaðarheimili Háteigskirkju.

Herferð Duterte hefur kostað að minnsta kosti 3.500 lífið. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Kirkjan fordæmir herferð Duterte
FILIPPSEYJAR Kaþólska kirkjan á Filippseyjum fordæmdi í gær herferð forsetans Rodrigo Duterte gegn eiturlyfjafíklum, -sölum, -framleiðendum og
-smyglurum. Herferðin hefur kostað
að minnsta kosti 3.500 lífið og drepur
lögregla grunaða án dóms og laga.
„Við biðlum til samvisku þeirra sem
drepa hina bjargarlausu, sérstaklega
þeirra sem hylja andlit sitt, um að
hætta að taka mannslíf,“ sagði kard-

inálinn Luis Tagle í gær. Bætti hann
því við að eiturlyfjavandann ætti ekki
að smætta niður í pólitískt deilumál
heldur kæmi hann samfélaginu öllu
við.
Kirkjan gagnrýndi herferðina fyrst
undir lok síðasta árs. Tók Duterte illa í
þá gagnrýni og skaut föstum skotum á
æðstu menn kirkjunnar. Duterte hafði
þó ekki svarað gagnrýni kardinálans
þegar Fréttablaðið fór í prentun í gær.

En þótt yfirvöld segi 3.500 hafa
fallið í herferðinni halda óháð samtök
víðs vegar um Filippseyjar því fram
að talan sé mun hærri, sem og því að
margir hinna drepnu hafi í raun verið
saklausir.
Reuters greindi frá því í gær að
90 hið minnsta hefðu verið drepnir
í nýliðinni viku. Þar af 32 í sama
áhlaupi í Bulacan-héraði, norður af
höfuðborginni Maníla. – þea
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R

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

En umfram
allt þarfnast
íslenskan
þess að
stjórnvöld
átti sig á
vandanum og
grípi til
skjótra
aðgerða.

áðherra skipar starfshóp.“ Þau eru fá
orðin á okkar ástkæru og ylhýru tungu
sem búa yfir þeim mætti að fylla mann
viðlíka vonleysi og einmitt þessi þrjú
saman í setningu. Í kjölfar þess að
Morgunblaðið greindi frá því í síðustu
viku að algjört hrun hefði orðið í bóksölu á síðustu
árum þá fylgdu í undirfyrirsögn þessi viðbrögð
mennta- og menningarmálaráðherra. Að sögn Egils
Arnar Jóhannssonar, formanns Félags íslenskra
bókaútgefenda, er starfshópnum ætlað að skoða
íslenska bókaútgáfu og tryggja að áfram komi út úrval
fjölbreyttra bóka á Íslandi. Ekki veitir af í ljósi þessara
frétta sem greina frá því að bóksala hafi dregist saman
um meira en 30% frá á árinu 2008 og allt stefni í
áframhaldandi samdrátt.
Bókaútgáfa er merkileg og mikilvæg starfsgrein en
það er ekki aðeins afkoma merkrar starfsgreinar sem
hér er í húfi heldur annað og meira. Íslenskan sjálf er
undir. Tungumálið sem skilgreinir okkur Íslendinga,
fylgir okkur jafnt í sorg sem og gleði og skapar okkur
einstaka sérstöðu á meðal þjóða heimsins. Án hennar
er hætt við að við verðum lítið annað en jaðarhópur
innan ört vaxandi heimsveldis engilsaxneskunnar.
Minning um þjóð og vitnisburður um liðna tíð og
kannski ein eða tvær málsgreinar í engilsaxneskum
sögubókum. Án bóka og íslensks ritmáls mun íslenskan verða undir öldu engilsaxneskunnar, drukkna í
hennar ört vaxandi úthafi, og því miður bendir ýmislegt til að hún sé nú þegar að troða marvaðann.
Þar af leiðandi þá fylla þessi orð: Ráðherra skipar
starfshóp mann meira en dálitlu vonleysi. Hrun í sölu
íslenskra bóka er eitthvert skýrasta aðvörunarmerki
sem okkur getur borist. Þetta er neyðarkall íslenskunnar, hvort sem ráðamönnum líkar betur eða verr,
jafnvel þótt Egill Örn beri sig vel og vonist til að starfshópnum fylgi aðgerðir. Vandinn er að íslenskan hefur
ekki miklu meiri tíma fyrir fleiri starfshópa, áætlanagerðir og fögur fyrirheit á tyllidögum. Hún þarfnast
pólitískra aðgerða sér til bjargar og það strax.
Íslenskan þarf á bókum að halda ef hún á að lifa.
Frumsömdum sem og þýddum skáldsögum, ljóðum,
barnabókum og spennusögum og síðast en ekki síst
kennslubókum en útgáfa þeirra gæti einmitt reynst
bókaútgefendum dýrmæt viðbót í erfiðum rekstri. En
umfram allt þarfnast íslenskan þess að stjórnvöld átti
sig á vandanum og grípi til skjótra aðgerða. Þar ætti
afnám virðisauka á bækur ótvírætt að vera fyrsta verk
því það gæti reynst útgefendum, lesendum og þar
með íslenskunni ómetanlegur stuðningur í verki.
Að þjóð sem kallar sig bókaþjóð sé með virðisaukaskatt á bækur, á tungumáli sem stendur frammi
fyrir því að deyja út ef ekki kemur til róttækra
aðgerða, er svo galið að það nær ekki nokkurri átt.
Vonandi verður það því á meðal fyrstu verka ríkisstjórnarinnar þegar hún kemur saman eftir langt frí
að afnema þessa vitleysu. Að öðrum kosti er hætt við
að ríkisstjórnarinnar verði minnst sem stjórnarinnar
sem skipaði starfshóp á meðan íslenskan drukknaði
og þjóðin sat orðlaus eftir.

Frá degi til dags
Nauðsynlegar upplýsingar
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir
Pírati gerði vel í gær þegar hún
gagnrýndi embætti landlæknis
fyrir að hafa tölfræði yfir fjölda
sjálfsvíga á heilbrigðisstofnunum
ekki á reiðum höndum. Lögin geri
ráð fyrir að óvænt dauðsföll innan
heilbrigðisstofnana séu tilkynnt
til lögreglu og landlæknis. Því sé
undarlegt að ekki sé hægt að fletta
tölfræðinni upp í skráningarkerfi
landlæknis.
Gagnrýni Píratans er sanngjörn. Ekki er boðlegt að slíkar
upplýsingar skorti því þær geta
reynst nauðsynlegar. Taka þarf
á vandanum og til þess að það sé
hægt þarf að átta sig á umfanginu.
Blóraböggullinn
Forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar kom einnig
með góða ábendingu í gær, svo
pistlahöfundur haldi áfram að
hrósa. Sagði hann á Sprengisandi
að lítill markaður og háir tollar
á landbúnaðarvörur hafi meiri
áhrif á hátt verðlag á matvælum en
verslanirnar sjálfar.
Annað þessara vandamála
er auðvelt að leysa og hitt erfitt.
Einfalt er að afnema alla tolla og
yrði það til góða fyrir íslenska
neytendur. Vitaskuld myndu
innlendir aðilar í landbúnaði
ekki fagna afnámi tolla á erlendar
landbúnaðarvörur en það er ef
til vill kominn tími til að alvöru
samkeppni myndist á þessu sviði.
thorgnyr@frettabladid.is

Sameinumst um
leiðtogakjör í borginni

S
Friðrik Þór
Gunnarsson
formaður
Heimdallar

Sjálfstæðisflokkurinn
hefur sjaldan
átt jafn mikið
undir því að
gengið sé samstíga og taktfast í átt að
kosningum.

jálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn í borginni
með um 25% fylgi. Það er þó lítil huggun í því, þegar
horft er til þess að flokkurinn hefur verið í minnihluta í hartnær 20 ár. Reykjavíkurborg er fyrrum vígi
Sjálfstæðismanna, en undanfarin misseri hefur rödd
okkar verið lítið styrkari en dauft bergmál.
Reykjavíkurborg þarf á öflugri og styrkri stjórn að
halda til að hún verði á nýjan leik leiðandi á sem flestum
sviðum og til að hún verði fyrsti valkostur þegar fólk
velur sér búsetu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sjaldan átt
jafn mikið undir því að gengið sé samstíga og taktfast
í átt að kosningum. Sú vegferð er hafin, en haldið var
öflugt Reykjavíkurþing í byrjun sumars á vegum Varðar.
Nú er komið að því velja öflugan og samhentan framboðslista. Lista sem blæs von í brjóst borgarbúa með
metnaðarfullri stefnu sem gerir fólki kleift að koma
sér þaki yfir höfuðið, leysa umferðarvandann, bæta
almenna grunnþjónustu, að skólarnir okkar verði enn
betri og að Reykjavík geti á nýjan leik státað af því að
vera í fremstu röð allra sveitarfélaga.
Fram er komin tillaga frá Verði, fulltrúaráði Sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík, um að haldið verði leiðtogaval og síðan stillt upp í önnur sæti af kjörnefnd.
Þetta er nýstárleg og spennandi leið sem hefur fengið
góðar undirtektir hjá flokksmönnum. Undanfarin ár
hefur þátttakan í almennum prófkjörum því miður farið
stöðugt minnkandi, en það er spurn hvort þær jákvæðu
undirtektir sem leiðtogakjörið hefur fengið séu líklegar
til þess að valda því að áhuginn á þátttöku vaxi og dafni
á ný.
Blandaða leiðin þar sem oddvitinn er kjörinn í sérkosningu tryggir að fylkt verði liði á bak við leiðtoga
með sterkt umboð. Kjörnefnd mun svo stilla upp í
önnur sæti og tryggja að raddir allra borgarbúa heyrist.
Raddir ungra, raddir eldri borgara, raddir kvenna, raddir
karla, raddir miðbæjarins og raddir efri byggða. Með
slíkum lista er Sjálfstæðisflokknum ekkert að vanbúnaði
að fara í kosningabaráttu og vinna borgina.
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Besta fjárfestingin
Í DAG

Í

Guðmundur
Andri Thorsson

Það er sjálfsagt rétt að
erfiðara sé
að hámarka
stundargróðann fyrir
bílaleiguna
með rafbílum
en Steingrími
láist alveg að
taka hitt með
í reikninginn:
Það þarf að
bjarga Jörðinni. Og við
megum engan
tíma missa.

heyra um þau. Fyrir honum er þetta
allt einhver framtíðarmúsík og hann
vill bíða eftir því að komið verði upp
þeim innviðum sem þarf – það er að
segja fleiri hleðslustöðvum um allt
land. Hann talar eins og slíkt sé ekki
verkefni hans, en þar skjátlast honum;
það er verkefni okkar allra, og alveg
sérstaklega allra þeirra sem starfa við
bílaútgerð – að ekki sé talað um valdamikla menn í þessum bransa eins og
hann – menn sem geta skipt öllu máli,
hafi þeir bara hugarfarið sem þarf.

Fréttablaðinu í síðustu viku var haft
eftir forstjóra Bílaleigu Akureyrar,
Steingrími Birgissyni, að kaup á
rafbílum væru „ein versta fjárfesting“
sem Bílaleigan hefði gert. Nýtingin sé
slæm, ekki sé hægt að leigja bíl sem
kemur inn á hádegi fyrr en morguninn
eftir því að það þurfi að hlaða hann,
þetta sé enn „of dýrt“. Og þar fram eftir
götunum.

Gott og blessað … en …
„Ein versta fjárfestingin.“ Hér er ekki
töluð tæpitunga – hún kemur síðar í
viðtalinu.
Það er sjálfsagt rétt að erfiðara sé að
hámarka stundargróðann fyrir bílaleiguna með rafbílum en Steingrími
láist alveg að taka hitt með í reikninginn: Það þarf að bjarga Jörðinni. Og
við megum engan tíma missa. Hver
dagur skiptir máli, hver farkostur sem
brennir ekki jarðefnaeldsneyti og spúir
því út í himinhvolfið skiptir máli, framlag hvers og eins okkar skiptir máli; við
þurfum öll að leggjast á eitt við þetta
verkefni: það þarf þjóðarátak því að
hér eru kjöraðstæður til að rafvæða
allar samgöngur.
Þegar maður les viðtalið sér maður
að Steingrímur er ekki alveg jafn neikvæður í garð rafvæðingar bílaflotans
og ætla mætti af fyrirsögninni – ekki
beinlínis – og þó: nú kemur tæpitunga,
jákvæðni úrtölumannsins: „Þetta
gerist og það er bara gott,“ segir hann
víðsýnn og umburðarlyndur en um
leið slær hann úr og í; það er einhver
semingur í honum, einhver svona tónn
sem við könnumst vel við; einhver
svona „Já já, þetta er nú allt gott og
blessað – en …“-tónn.

Og svona endar viðtalið: „Það er
allt í lagi að við Íslendingar verðum
framarlega í flokki en ég held að það
séu engin efni til þess að við séum
fremstir í flokki. Ég held að það sé
margt annað í þjóðfélaginu sem liggur
meira á að laga.“

Honum finnst þetta ekkert sérstaklega brýnt – þó að það sé svo sem „allt
í lagi“ að vera með, en „margt annað
í þjóðfélaginu sem liggur meira á
að laga“. Geti Steingrímur Birgisson
bent okkur á brýnni verkefni en það
að bjarga Jörðinni væri fróðlegt að

Nú er gaman að vera til.

Nýr Golf GTE. Rafmagn og bensín hafa sjaldan verið eins góð saman.
Volkswagen Golf GTE gengur bæði fyrir rafmagni og bensíni. Raforkan dugar allt að 50 km og bensínvélin kemur
sterk inn í lengri ferðum. Hann er umhverfisvænn, fer á 7,6 sek. í 100 km/klst. og státar af viðbótarrafdrifi sem gerir
hann að afar sparneytnum tengiltvinnbíl. Komdu í reynsluakstur ef þú vilt hafa gaman af lífinu.
Volkswagen Golf GTE, verð aðeins

3.990.000 kr.
Við látum framtíðina rætast.

www.volkswagen.is
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Komaso
Því að fyrst og fremst þarf nýtt hugarfar. Við þurfum að taka þessi mál
miklu alvarlegar en við gerum. Hann
þarf að hverfa þessi semingur úrtölumannanna – gamli íslenski búrahátturinn og þæfingurinn sem maður
skynjar stundum í máli manna þegar
þessi mál ber á góma.
Við þurfum öll að leggjast á eitt:
það þarf þjóðarátak. Það þarf íslenskt
brjál; íslenskt komaso. Stjórnvöld
þurfa að hafa miklu afdráttarlausari
forystu en nú er, hvað sem líður
góðum áformum og heitstrengingum
umhverfisráðherra; bílasalar þurfa að
fyllast eldmóði, talsmenn neytenda
og bílstjóra eiga ekki að linna látum;
bílaleigurnar þurfa að leggja sitt af
mörkum, bensínsalar þurfa að söðla
um. Það þarf að koma upp hleðslustöðvum um allt land og fjármagna
með enn frekari sköttum á bensín,
sem ætti að vera dýrt, alveg hunddýrt
en allt sem tengist rafmagni hundódýrt.
Kaup á rafbílum eru nefnilega ekki
„versta fjárfestingin“ – heldur sú besta.

ALLT TIL SKÓLAGÖNGU!
Pennaveski
Pennaveski
hólkur

1.939

ávalur hólkur

1.499
krónur

krónur

Pennaveski

Teygjumappa

fyllt

2.899
krónur

minions

359
krónur

Pennaveski
tvöfalt og fyllt

6.199
krónur

Pennaveski

tvöfaldur hólkur

1.639
krónur
Pennaveski

Vatnsbrúsi

1.499
krónur

hólkur

999
krónur

Pennaveski
hólkur

1.899
krónur
Hringjamappa

1.299
krónur
Nestisbox

1.499
krónur

Sundpoki

1.599
krónur

Teygjumappa

799
krónur

Ritfangasett

699
krónur

BRÉFABINDI
TILBOÐ:

449.-

YDDARI
TVÖFALDUR

Fullt verð:
599.-

TILBOÐ:

52.Fullt verð:
69.-

PLASTMAPPA

MEÐ GLÆRRI FORSÍÐU

TILBOÐ:

Skólaskæri

50.-

249
krónur

Fullt verð:
99.-

REGLUSTIKA
SVEIGJANLEG
TILBOÐ:

149.Fullt verð:
199.-

JUMBO
BLÝANTUR X 2

YDDARI

MEÐ MARGFÖLDUNARTÖFLU

TILBOÐ:

172.-

TILBOÐ:

139.-

Fullt verð:
229.-

Fullt verð:
199.-

NETAPOKI
MEÐ RENNILÁS

SIRKILL
TILBOÐ:

349.-

TILBOÐ FRÁ:

149.-

Fullt verð:
499.-

Fullt verð frá:
199.-

SKRÚFBLÝANTUR 0,5
TILBOÐ:

214.Fullt verð:
329.-

REIKNIVÉL
8 STAFIR
TILBOÐ:

374.-

Teygjumappa
úr pappa

Fullt verð:
499.-

379
krónur

STROKLEÐUR
TILBOÐ:

50.Fullt verð:
99.-

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 tilboðsverða er til og með 23. ágúst, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Mörk manna
þegar 7 leikir
eru eftir

14

8

Andri Rúnar Bjarnason

Grindavík 2017
14 mörk

9

8

Þórður Guðjónsson

Tryggvi Guðmundsson

ÍA 1993
9 af 19 mörkum

ÍBV 1997
8 af 19 mörkum

11

Pétur Pétursson

ÍA 1978
8 af 19 mörkum

Guðmundur Torfason

Fram 1986
11 af 19 mörkum

Andri Rúnar Bjarnason á ferðinni með boltann í leik á KR-vellinum í sumar. Andri Rúnar er búinn að jafna markamet Grindavíkur í efstu deild og fleiri met eru núna í hættu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VERJUM VIÐINN

Markametið er í hættu
Það hefur enginn fengið inngöngu í klúbbinn í tuttugu ár og markamet Péturs
Péturssonar mun halda upp á fertugsafmælið sitt á næsta ári. En lifir það svo
lengi? Andri Rúnar Bjarnason er langt á undan methöfunum fjórum þegar þeir
áttu jafn marga leiki eftir og hann á í Pepsi-deildinni í sumar.

PALLAOLÍA

3.835 kr.
Margir litir,
4 l.

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

55 ára
1962-2017

FÓTBOLTI 19. ágúst 1978 varð Skagamaðurinn Pétur Pétursson fyrstur
til að skora 19 mörk í efstu deild
á Íslandi þegar hann skoraði tvö
mörk á lokamínútum í leik í Keflavík og bætti með því markamet Hermanns Gunnarssonar. Nú 39 árum
síðar stendur metið hans enn. Þrír
hafa reyndar bæst í 19 marka klúbbinn en það eru liðnir tveir áratugir
síðan að sá síðasti fékk inngöngu.
Fjórir bónusleikir hjálpuðu
ekki mikið til. Tíu ár eru síðan að
fjölgað var um tvö lið og fyrstu níu
tímabilin í tólf liða deild ógnaði
enginn markametinu fyrir alvöru
en tíunda sumarið gætið orðið
sögulegt. Skytturnar fjórar, Pétur,
Guðmundur Torfason, Þórður Guðjónsson og Tryggvi Guðmundsson,
hafa hingað til ekki þurft að hafa
miklar áhyggjur af því að þær væru
að fara missa metið sitt. Nú er aftur
á móti heitasti maður sumarsins að
gera sig líklegan til að komast í 19
marka klúbbinn eða jafnvel stofna
nýjan tuttugu marka klúbb.
Grindvíkingurinn Andri Rúnar
Bjarnason hefur skorað 14 mörk í
15 leikjum í Pepsi-deildinni í sumar
og hann á enn eftir sjö leiki. Fréttablaðið skoðaði hversu mörg mörk
meðlimir 19 marka klúbbsins voru
búnir að skora þegar sjö leikir voru
eftir af mótinu og þá fyrst fær maður
trú á því að metið sé í hættu.

Sex marka forskot á tvo
Það er sláandi að sjá hversu langt
methafarnir fjórir voru langt á eftir
Andra Rúnari á þessum tímapunkti
í mótinu. Framarinn Guðmundur
Torfason var búinn að skora langflest mörk af þessum fjórum en var
engu að síður með þremur mörkum
færra en Andri Rúnar þegar sjö leikir

Hvenær skoruðu þeir
fjórtánda markið sitt:
Guðmundur Torfason

27. júlí

Pétur Pétursson

1. ágúst

Andri Rúnar Bjarnason 14. ágúst
Þórður Guðjónsson

26. ágúst

Tryggvi Guðmundsson

3. sept.

Hæsta hlutfall af
mörkum síns liðs:
Andri Rúnar Grindavík 2017
67 prósent (14 af 21)
Guðmundur Torfasson Fram
1986
49 prósent (19 af 39)
Tryggvi Guðmundsson ÍBV
1997
43 prósent (19 af
44)
Pétur Pétursson
ÍA 1978
40 prósent (19
af 47)
Þórður Guðjónsson ÍA
1993
31 prósent (19
af 62)

voru eftir af mótinu 1986.
Þeir Pétur Pétursson og Tryggvi
Guðmundsson voru sex mörkum
á eftir og Þórð Guðjónsson vantaði
fimm mörk upp á að vera búinn
að skora jafnmörg mörk og Andri
Rúnar þegar sjö leikir voru eftir.
Annað sem ýtir undir væntingarnar er að Andri Rúnar er kominn
aftur á mikinn skrið en hann er
með fjögur mörk í síðustu þremur
leikjum. Hann lagði þó grunninn
að góðri stöðu þegar hann skoraði
8 mörk í fimm leikjum í maílok og
júní.
Það er óhætt að segja að Andri
Rúnar haldi uppi sóknarleik
Grindavíkurliðsins en hann hefur
skorað 67 prósent marka liðsins
í Pepsi-deildinni í sumar. Andri
Rúnar hefur enn fremur skorað 13
af 16 mörkum liðsins í síðustu
tólf leikjum.

Þrír erfiðir leikir
Næsti leikur Andra Rúnars
Bjarnasonar og félaga í Grindavík
er á móti toppliði Vals á Hlíðarenda í kvöld. Andri
Rúnar skoraði eina
markið í fyrri leik
liðanna en mun í
kvöld glíma við tvo
af bestu miðvörðum deildarinnar.
Við taka síðan
leikir gegn KR og
FH og má búast
við því að þessir
þrír leikir á móti
þremur af sterkustu
liðum deildarinnar
gefi best til kynna hvort
Andri Rúnar nái markametinu í sumar.
ooj@frettabladid.is
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Heimili

Grænmetisréttur og fleira
góðgæti sem er létt og
ljúft á góðum dögum.
heimili ➛4

MYND/ANTON BRINK

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

Lifir fyrir garðinn

Garður Nönnu Gunnarsdóttur í Grafarvoginum er með
þeim fegurri í Reykjavík. Nanna dvelur löngum stundum
í garðinum sínum og vill helst hvergi annars staðar vera,
enda tekur garðurinn stöðugum breytingum yfir sumarið.
Sólveig
Gísladóttir

solveig@365.is

É

g veit ekki hvaðan garðyrkjuáhuginn kemur. Ég er frá Mjóafirði eystri og þar voru engir
garðar. Fólk ræktaði bara kartöflur,
rófur, rabarbara og radísur. Eitthvað sem hægt var að borða,“ segir

Nanna glettin þegar hún er spurð
út í upphaf þessa umfangsmikla
áhugamáls. Áður en Nanna og
eiginmaður hennar, Vilhjálmur
Gíslason, byggðu sér húsið sitt í
Grafarvogi um aldamótin síðustu
bjuggu þau í fimmtíu ár í Keflavík.
„Garðurinn minn í Keflavík var
fallegur en ekki eins gróskumikill
og sá sem ég á í dag. Hins vegar

átti ég stóran blómaskála, um 25
fermetra. Þar var ég með rósir og
stokkrósir sem þótti voða merkilegt enda blómstruðu þær frá
mars og fram undir jól. Stundum
kom fólk með útlenda gesti til að
sýna þeim hvernig rósirnar yxu í
snjóbylnum.“
Framhald á síðu 2 ➛
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Brekkan í garðinum hennar Nönnu tekur sífelldum breytingum yfir sumarið. Á vorin er hún til dæmis alsett túlípönum. Hér má sjá brekkuna á nokkrum mismunandi tímum.

Framhald af forsíðu ➛
Garðinn sinn í Grafarvoginum
hefur Nanna þróað sjálf í gegnum
tíðina en helsta kennileiti hans er
falleg og blómleg brekka. „Lóðin
hér er lægri en lóðin fyrir ofan og
því myndast brekka sem ég tók að
mér á sínum tíma og hef séð um
síðan.“ Brekkan tekur töluverðum
breytingum frá einum sumarmánuði til annars. „Hann er allt
öðruvísi á vorin þegar túlípanarnir
eru í blóma en nú síðsumars,“ segir
Nanna sem er ávallt að breyta
til og laga í garðinum. „Ég fór til
dæmis að prófa að rækta liljur og
þær þrífast ágætlega. Svo datt mér
í hug að prófa að rækta rósir úti
við. Ég byrjaði á að kaupa nokkrar
og á nú einar þrjátíu. Þær lifa allar
góðu lífi en yfir þær viðkvæmustu
hvolfi ég fiskikassa úr frauðplasti á
veturna.“
En hversu miklum tíma ver hún
í garðinum? „Ég hreinlega veit það

ekki. Ég lifi fyrir garðinn og vil
bara vera hér. Ég fer ekki í ferðalög,
stunda ekki sund eða göngutúra
og er því alltaf í garðinum. Enda er
hér alltaf eitthvað gerast, þróast og
springa út,“ segir hin 82 ára gamla
Nanna sem sér um öll garðverkin
sjálf enda segist hún eldhress. „Ég
hef stundum fengið sonarsoninn
til að hjálpa mér við stærri verkefni
en annars geri ég allt sjálf.“
Nanna er dugleg að leita sér upplýsinga á netinu ef henni áskotnast
ný planta sem hún ekki þekkir, eða
þegar hana vantar ráð. „Ég er mikið
á Google og les mér til á erlendum
síðum. Þar finnur maður ýmis góð
ráð.“
Nanna setur reglulega inn
myndir af garðinum sínum á
Facebook-síðuna Ræktaðu garðinn
þinn – Garðyrkjuráðgjöf, sem er
afar virkur og skemmtilegur hópur.
„Ég fæ heilmikil viðbrögð. Fékk til
dæmis sex hundruð læk á síðustu
færsluna mína. Núna er jú allt
mælt í lækum,“ segir hún og hlær.

Nanna er 82 ára en sér um öll garðverkin sjálf, enda segist hún eldhress. MYND/ANTON BRINK

Flóran í garði Nönnu er fjölbreytt, skrautleg og falleg. Hún á til að mynda 30 rósir sem lifa góðu lífi í garðinum og hefur tekist vel upp við að rækta liljur. MYNDIR/ANTON BRINK
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

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

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage,
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is,
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433
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Grænmetisréttir sem bragð er að
Hvort sem þú ert grænmetisæta eður ei er vert að prófa meðfylgjandi rétti. Þeir eru báðir saðsamir
og geta þess vegna staðið einir sem máltíð. Flestir mættu við því að bæta við sig grænmeti og
er alls ekki vitlaust að bjóða stundum upp á grænmetismat í staðinn fyrir kjöt og fisk.

Papríkurnar smakkast vel með nachos og góðu salati.

Kúrbíturinn er mildur en fyllingin þeim mun bragðmeiri.

Fylltar Mexíkópaprikur

Fylltur Miðjarðarhafskúrbítur

4 stórar grænar paprikur
1 msk. ólífuolía
1 dl hakkaður laukur
4 dl soðin hrísgrjón
1 dós svartar baunir
1 dós hakkaðir tómatar
2 tsk. chili-duft (eða saxað ferskt chili eftir
smekk)
½ tsk. hvítlauksduft
½ tsk. cumin
½ tsk. salt
½-1 poki rifinn ostur

Skerið lokið ofan af paprikunum, fræhreinsið þær og stingið þeim í sjóðandi
vatn í 3-4 mínútur. Það er líka hægt að skera
paprikurnar langsum.
Saxið laukinn smátt og brúnið hann í olíu
á pönnu. Sjóðið hrísgrjón. Hellið þeim í
skál. Bætið svörtum baunum og tómötum í
dós saman við. Bætið öllu kryddinu við og
hrærið vel. Hellið loks megninu af ostinum
saman við og blandið.
Fyllið hverja papriku með hæfilegum
skammti af fyllingu. Toppið með rifnum
osti. Bakið í 30 mínútur eða þar til osturinn
er orðinn gullinbrúnn. Berið fram með
góðu salati, tortillaflögum og salsa, ef vill.

4 kúrbítar
2 dl smátt skorin paprika
1 dl smátt skornir tómatar
1 dl smátt skornar ólífur
2 pressuð hvítlauksrif
1 msk. oregano
1 tsk. svartur pipar
1 kubbur ferskur fetaostur, mulinn
fersk steinselja til skrauts

papriku, tómata og ólífur ásamt oregano og
pipar. Fyllið hvern kúrbítshelming fyrir sig.
Raðið í eldfast mót og bakið í 15 mínútur.
Takið út. Myljið fetaostinn yfir og brúnið í
um það bil þrjár mínútur til viðbótar. Takið
út og dreifið steinselju yfir. Hægt er að bera
fram bæði heitt og kalt.

Hitið ofninn í 180 gráður. Skerið kúrbítinn
langsum í tvennt og hreinsið kjarnann innan
úr. Hitið olíu á pönnu. Steikið hvítlauk,

Salat með hörpuskel

Tryggðu þé
r
áskrift á að
eins
333 kr. á da
g*
9.9

Æ

ðislegt salat með hörpuskel sem kjörið er að
bjóða upp á þegar gesti
ber að garði eða þegar maður vill
gera vel við sig. Þetta er léttur
réttur sem fer vel í maga. Uppskriftin miðast við fjóra.

90 kr. á mán

uði

Það sem þarf:

12 stórar hörpuskeljar
1 hvítlauksrif
2 vorlaukar
1 msk. smjör
250 g frosnar baunir
1 dl kjúklingakraftur
Salt og pipar
Salat
1 fennel
1 skalottlaukur
1 msk. graslaukur
2 msk. dill
1 granatepli
1 msk. sítrónusafi
½ pakki karsi

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Skerið hvítlaukinn smátt og vorlaukinn í litlar sneiðar. Setjið
smjör á pönnu og steikið laukinn
í smástund. Bætið þá baununum
á pönnuna og hitið í gegn. Hellið
kjúklingakraftinum yfir og látið
suðuna koma upp. Kælið aðeins
en maukið síðan með töfrasprota
og bætið salti og pipar við eftir
smekk. Haldið maukinu volgu.
Skerið fennel í þunnar sneiðar.

Girnilegur, fljótlegur og góður réttur. Upplagt að elda í góðu veðri.

Gott að nota ostahníf eða mandólín. Leggið fennel í ískalt vatn.
Skerið skalottlauk, graslauk og dill
fínt niður. Hreinsið granatepli.
Þerrið fennel og setjið í fat ásamt
öðrum innihaldsefnum. Granateplafræjunum er stráð yfir að
lokum.

Penslið hörpudiskinn með olíu
og steikið hann á báðum hliðum
undir miklum hita. Bætið smjöri
á pönnuna og steikið áfram í eina
mínútu. Bragðbætið með salti.
Setjið salatið á fjóra diska,
leggið hörpuskelina yfir og berið
fram.

Fasteignir.is
34. TBL.
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Landmark leiðir þig heim!
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján
Ólafsson

Þórarinn
Thorarensen

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir
Lögfræðingur /
löggiltur
fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

Jóhanna
Gustavsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 698 9470

Glæsilegt hús í miðbænum
Fasteignasalan Garður,
sími
562 1200 kynnir


HÓLMVAÐ
2-4 Í REYKJAVÍK 165 fm einbýlishús með

bílskúr og góðu uppOPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00
hituðu bílastæði við
Þórsgötu.
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Seld
Seld
Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
• Sími: 588 5530
• berg@berg.is - www.berg.is
• GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

úið er að endurbyggja húsið
nánast frá grunni og vandað
hefur verið til verka. Á
fyrstu hæð er rúmgóð forstofa,
tvær samliggjandi stofur, eldhús
með fallegri sérsmíðaðri innréttingu, svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymsla. Á annarri
hæð er hjónasvíta með suðursvölum, annað svefnherbergi og
baðherbergi.
Stiginn á efri hæð er fallegur
með sérsmíðuðu handriði frá
Járnprýði. Geymsla er undir
stiganum. Parket á gólfum frá
Harðviðarvali og flísar frá Agli
Árnasyni. Fallegar innihurðir
sem voru sérpantaðar. Ekki hefur
verið búið í eigninni í tvo áratugi.
Árið 2015 hófust framkvæmdir af
viðurkenndum verktaka. Eignin

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali
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Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Þetta hús við Þórsgötu hefur allt verið gert upp og er nú til sölu.

var hreinsuð að innan, byggt
nýtt þak, gólf á milli hæða var
endurbyggt og sömuleiðis voru
settar nýjar lagnir, gluggar og nýr
kvistur. Þá voru gerðar suðursvalir og bílskúrinn endurbyggður.
Endurgerðin er öll vönduð og
vel heppnuð. Þetta er glæsilegt
hús á frábærum stað í mið-

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali
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Allar nánari upplýsingar á skrifstofu
í síma 562 1200 eða hjá Halldóri í
síma 693 2916, halldor@fastgardur.
is eða hjá Sveinbirni í síma 892
2916, sveinbjorn@fastgardur.is

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Finndu okkur
á Facebook
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Við óskum eftir!
Við leitum eftir fasteignum á höfuðborgarsvæðinu til að selja
vegna mikillar eftirspurnar. Við veitum góða faglega þjónustu
á traustum grunni. Ef þú ert í söluhugleiðingum velur þú gott
heimili í framhaldinu og við vinnum með þér.

Hverafold 23 - 3ja herb + bsk. s
Vel skipulögð mikið endurbætt 95 fm endaíbúð ásamt tveimur
stæðum í lokuðu bílskýli. Góðar vestur svalir og mikið útsýni.
Nýleg gólfefni og hluti innréttinga. Hús og sameign í góðu
ástandi . Örstutt í barna- og leikskóla ásamt verslu og þjónustu.
Opið hús í dag. kl 18:15-18:45. Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Baugakór 13 - 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. Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30
Nánari upplýsingar veitir Bogi 6993444

Naustabryggja - 3ja herb
Vönduð og vel skipulögð 93 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með
sérinngangi af svölum. Fallegar innréttingar og gólfefni, vestur
svalir og stæði í bílskýli. Upplýsingar veitir Bogi 6993444.

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

Langabrekka 16 - Sérhæð
4ja herbergja neðri hæð með bílskúr í góðum stað í Kópavogi.
Eignin er skráð alls 128,5 fm með bílskúrnum sem er 21,3fm. Björt
og góð íbúð. Endurbætt eldhús og baðherbergi ásamt gólfefnum.
Góðar suðursvalir. Geymsla í sameign. Tilboð óskast.
Nánari upplýsingar veitir Jón 777-1215.

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

bænum. Stutt í alla almenna
þjónustu.
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Hagasel 5 - Parhús
Vandað og vel hannað um 240 fm parhús í góðu ástandi. Húsið
er á tveim hæðum með 5 svefnh. og 3 stofum. Sérlega vandað og
mjög vel um gengið. Falleg suðvesturlóð með stórum sólpalli og
útigeymslu. Stórar svalir út frá stofu. Rúmgóður bílskúr.
V. 74,9 m. Opið hús á morgun þriðjudag milli 17:15 og 17:45.
Gunnlaugur Lögg. fasteignasali s. 617 5161 tekur á móti gestum.

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

Bergás 5

311 Borgarnes

2 1 0 G arðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

27.500.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

893 4416

694 4000

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Austurgata 3

83.900.000

220 Hafnafjörður

Halla
Fasteignasali

Skúlagata 20

Alexander
Sölufulltrúi

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

692 3344 864 3802

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698-7695

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. ágú kl. 18:00-18:30

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22.ágú kl.17:30-18:00

Herbergi: 3

Herbergi: 6

Herbergi: 3

Stærð: 89,8 m2

FALLEGUR OG VEL SKIPULAGÐUR HEILSÁRS-BÚSTAÐUR í
fámennri en gullfallegri sveit í 90 km. fjarlægð frá höfuðborginni,
ca. 50 km. frá Akranesi og enn styttra frá Borgarnesi eða bara um
20 km. 3 svefnherbergi, opið eldhús stofa/borðstofa, baðherbergi
og sameiginlegt þvottahús með geymslu. Sólpallur kringum húsið
með heitum potti. Bústaðurinn stendur á eignalóð.

Stærð: 205,6 m2

Gunnur
Fasteignasali

54.900.000

Stærð: 78 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. Húsið er almennt
í góðu ástandi. Stutt í alla helstu þjónustu.

Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Góð 2-3ja herb. enda-íbúð á annari
hæð með tvennar svalir, önnur með svalalokun. Íbúðin er með
parketi á gólfi, forstofu, sjónvarpsholi með útgengi á góðar svalir,
rúmgóðu svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa, og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu með útgengi út á flísalagðar
svalir með svalalokun.

Uppl. veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 881106

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Hlíðarhjalli 65

Iðufell 2

Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasli í gsm: 698.7695

Hátún 8

105 Reykjavík

39.900.000

37.500.000

200 Kópavogi

111 Reykjavík

31.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. ágúst kl.18.30-19.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. ágúst kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. ágúst kl.17:30 - 18:00

Herbergi: 4 Stærð: 89,2 m2 Bílageymsla
Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsóttastað miðsvæðis í
borginni. Um er að ræða íbúð í einni af Sigvaldablokkunum vinsælu. Húsið státar
af einum af aðalsmerkjum Sigvalda en það hefur þá sérstöðu að allar íbúðir eru
með glugga í þrjár áttir og eykur það á gæði íbúðarinnar. Rafstýrð útihurð við
aðalinngang. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

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

Skemmtileg og mikið endurnýjuð 3 herbergja íbúð á fjórðu hæð í fellunum í Reykjavík.
Íbúðin sjálf skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og aðalrými með stofu/
borðstofu ásamt útgengi á yfirbyggðar suðursvalir. Íbúðin er að mestu leiti með
pl.parketi, sérgeymsla í sameign og einnig sameiginlegt þvottaherbergi. Samtals er
eignin 84,2fm að stærð. Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Langalína 11

210 Garðabæ

58.900.000

Nýhöfn 7

Verð: 89,5-95 m

Sjálandi Garðabæ

Herbegi: 3

Stærð: 84,2 m2

Laufengi 48

112 Reykjavík

41.900.000

ARSJÁV NI
Ý
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HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699-4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. ágúst kl.17:30-18:00

Stærð: 149,7-150,1 m2

Herbergi: 4

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

Mjög vel skipulögð 4ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi, sér garði
í suður og sólpalli. Alls er eignin skráð 106,8fm og skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, þvottahús, stofu og 3 svefnherbergi ásamt geymslu í sameign.
Íbúðin er með glugga á þrjá vegu.
Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

Kambsvegur 20

Reykás 37

104 Reykjavík

32.900.000

Stærð: 106,8 m2

110 Reykjavík

34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. ágúst kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 127 m2

Glæsilegt, björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með útsýni. Íbúðinni
fylgir sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu. Allar innréttingar eru samræmdar í íbúðinni. Gólfefni eru parket og flísar. Árið 2012 var íbúðin
endurhönnuð að hluta gólfefni, hurðar, baðherbergi að miklu leyti og
aukið var við innréttingar í íbúðinni,um innanhúshönnun sá Guðbjörg
Magnúsdóttir innanhúsarkitekt .
Frábær staðsetning þar sem stutt er í leikskóla, skóla og fallegar
gönguleiðir við sjávarsíðuna.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22.ágú kl.18.30-19.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22.ágú kl. 17:30 - 18:00

Herbergi: 3

Herbergi: 3

Stærð: 61,5 m2

Mjög björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð við Kambsveg. Íbúðin er mun stærri en
fermetrafjöldi gefur til kynna þar sem mjög stórt ris er yfir hluta íbúðinnar sem nýtist
sem herbergi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð að innan. Út frá stofu er gengið út á
góðar suð-vestursvalir. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni. Gluggar eru í fjórar áttir.
Íbúðin er á 3.hæð. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stærð: 83,4 m2

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (gegnið upp ½ hæð frá anddyri) í litlu
fjölbýli með útsýni yfir Rauðavatnið. Íbúðin er einstaklega björt og rúmgóð. Útgengi
er bæði út úr stofu og hjónaherbergi út á stórar svalir með glæsilegu útsýni til
suð-austurs. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Á baðherbergi eru bæði baðkar og
sturta. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

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
Kaplaskjólsvegur 29. 2ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Laugavegur 82. 2ja herbergja íbúð.
S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og vel skipulögð 54,0 fm. íbúð í góðu
fjölbýlishúsi við Laugaveg. Frábær staðsetning
miðborg Reykjavíkur.
Íbúðin hefur verið leigð til útlendinga með góðum
árangri. Möguleiki er að kaupa allt innbú með íbúðinni. Stofa opin við eldhús. Rúmgott herbergi með
gluggum til suðurs

S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg og vel skipulögð 61,2 fermetra íbúð
á 1. hæð að meðt. sér geymslu í kjallara á þessum
eftirsótta stað í vesturbænum. Íbúðin er í góðu
ástandi hið innra og hafa baðherbergi og eldhús
verið endurnýjuð á sl. 7-8 árum.
Útgengi er á svalir til suðurs bæði úr stofu og
eldhúsi.

Möguleiki að hafa þvottahús í geymslu sem er
innan íbúðar. Snyrtileg sameign.

Húsið að utan virðist vera í góðu ástandi og var allt
málað árið 2015.

Verð 36,9 millj.

Drafnarstígur 2. Góð 3ja herbergja íbúð - suðursvalir.
S
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Verð 31,9 millj.

Hátún 6B. 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Vel skipulögð 81,7 fm. íbúð, þar af 10,2 fm.
geymsla, í góðu fjölbýlishúsi á frábærum stað við
Drafnarstíg.
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Samliggjandi stofur með útgengi á skjólgóðar
suðursvalir. Hægt að nýta aðra stofu sem auka
svefnherbergi. Eldhús með glugga til norðurs með
útsýni að Esjunni.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 129,2 fm.
endaíbúð á 3. hæð með gluggum í þrjár áttir að
meðt. sér geymslu.
Sér bílastæði er í opnu bílskýli. Íbúðin hefur verið
mikið endurnýjuð hið innra á sl. vikum, m.a. er
nýtt harðparket á öllum gólfum, ný innrétting er á
baðherbergi og íbúðin er öll nýmáluð hið innra.
Öll svefnherbergin eru mjög rúmgóð og öll með
fataskápum. Stofan er stór og nýtur útsýnis að
Esjunni og Akrafjalli. Stórar flísalagðar svalir til
vesturs útaf stofu.

Gengið inn í hús frá Ránargötu.

Verð 38,9 millj.

Verð 52,9 millj.

Laugarásvegur 44. Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús.

Lyngmóar 10 - Garðabæ. 5 herbergja íbúð ásamt bílskúr.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
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. 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.
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Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og
íþróttasvæði.

Verð 50,9 millj.

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

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.00 – 18.30
Stórglæsilegt og algjörlega endurnýjað 320,0 fm.
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað
við Laugardalinn. Eignin er öll verið endurnýjuð hið
innra og ytra á vandaðan og smekklegan hátt á sl.
3 mánuðum og skipulagi hússins verið breytt þó
nokkuð. Eldhús með nýjum HTH innréttingum.
Rúmgóðar stofur með útgengi á skjólsælar svalir
til suðurs. Stór sjónvarpsstofa. Hjónasvíta og
unglingasvíta. Öll gólf er lögð fallegu sjónfloti, utan
baðherbergja sem eru flísalögð. Að utan hefur
húsið allt verið múrviðgert og málað auk þess sem
lóðin hefur verið endurnýjuð að stórum hluta.

Verð 169,0 millj.

Miðstræti 3. Glæsilegt einbýlishús.
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Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Stórglæsilegt og mjög mikið endurnýjað 145,2 fm.
einbýlishús, kjallari, hæð og ris, á frábærum stað í
miðborginni. Allar lagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar. Eignin er öll nýmáluð að innan og parket
er nýslípað og lakkað. Samliggjandi stofur. Fjögur
herbergi. Hús að utan er klætt með bárujárni. Fallegur útskorinn viður er á húsinu í kringum glugga.
Lóðin er 190,7 fermetra eignarlóð með afgirtri
verönd með heitum potti, tréhúsi og gott hellulagt bílastæði er sunnan við húsið (rúmar tvo
bíla á lengdina).

Verð 95,0 millj.

Verð 79,9 millj.

Háaleitisbraut. 4ra herbergja íbúð auk bílskúrs.

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

Verð 33,9 millj.

Falleg og þó nokkuð mikið endurnýjuð 118,2 fm.
íbúð á 1. hæð auk 23,0 fm. bílskúrs.
Húsið er allt nýviðgert og málað árið 2017 og
þakjárn var endurnýjað árið 2016. Í eldhúsi eru
nýlegar innréttingar. Rúmgóð og björt stofa með
útgengi á svalir til vesturs. Þrjú góð herbergi.
Sameign er öll til fyrirmyndar.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð, miðsvæðis í borginni þaðan sem stutt er í skóla,
leikskóla, íþróttasvæði, verslanir, þjónustu og út á
aðalbraut.

Verð 49,9 millj.

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

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

Kjartan
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

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

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

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

FÁKAHVARF, 203 KÓPAVOGUR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M.
Sigurðardóttir
Ritari

EIÐISTORG 5 – ÚTSÝNISÍBÚÐ
OPIÐ
HÚS

Glæsileg 153,4 fm útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi
geymslu og forstofu. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni til sjávar. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Opið hús miðvikudaginn 23. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 64,9 m.

JÖKLAFOLD 41

FROSTAFOLD 5

112 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Stórglæsilegt og vandað nýlegt 356,4 fm einbýlishús með bílskúr við Fákahvarf í Kópavogi. Húsið stendur á
frábærum útsýnisstað með miklu útsýni m.a. yfir Elliðavatn. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar og vönduð gólfefni. Arinn í stofu. Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt en innanhússarkitekt er Rut Káradóttur. Hiti
er í gólfum, innbyggð lýsing og ljósastýringarkerfi. Húsið sem er á pöllum skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús,
fjölskylduherbergi, þrjú herbergi (fjögur skv. teikningu), kontor/herbergi, þrjú baðherbergi, mikið geymslurými og
fl. Frágengin lóð með skjólgirðingum, pöllum, heitum potti og fl.
Nánari uppl. veita: Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is og Sverrir
Kristinsson lg. fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is.

OPIÐ
HÚS

Mjög falleg 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í góðu húsi.
Íbúðin skiptist í hol, stóra stofu, eldhús, baðherbergi og
þrjú svefnherbergi. Tvennar svalir eru á íbúðinni (í suður
og vestur) með góðu útsýni. Í kjallara er sér geymsla.
Opið hús mánudaginn 21. ágúst milli 17:15 og 17:45.
V. 43,9 m.

4ra herb. 119,1 fm 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. Gott hjólastólaaðgengi.
Opið hús mánudaginn 21. ágúst milli 17:00 og 17:30.
V. 48,7 m.

SKÓGARVEGUR 12A

SUÐURBRAUT 2A

MÁVAHLÍÐ 12

HOLTSGATA 23

103 REYKJAVÍK

220 HAFNARFJÖRÐUR

105 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Glæsileg ný 3ja herbergja 111,6 fm íbúð á 1. hæð við
Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin skiptist m.a. í samliggjandi
stofu og eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og þvottahús.
Sér geymsla. Bílastæði í bílageymslu fylgir. Vandaðar innréttar og tæki. Íbúðin er laus við kaupsamning. Opið hús
mánudaginn 21. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 62,8 m.

Rúmgóð og vel skipulögð 66,1 fm 2ja herb. íbúð á 2.
hæð á góðum stað í Hafnarfirði. Björt parketlögð stofa.
Rúmgott svefnherbergi. Svalir til suðurs útaf stofu.
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi. Opið hús mánudaginn
21. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 30,9 m.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vel staðsetta 67 fm 3ja herb. íbúð í kjallara við Mávahlíð.
Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús,
baðherbergi og tvö herbergi. Parekt á stofu og herbergjum. Opið hús þriðjudaginn 22. ágúst milli 17:15 og 17:45.
V. 33,9 m.

Góð 123 fm fimm herbergja hæð við Holtsgötu 23, 101
Reykjavík. Fjögur svefnherbergi. Nýlega standsett
baðherbergi og eldhús. Svalir eru útaf hjónaherbergi.
Opið hús þriðjudaginn 22. ágúst milli 17:00 og 17:30. V.
57 m.

ÞVERBREKKA 6

BLÁSALIR 22

KLEPPSVEGUR 26

VESTURBERG 94

200 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

105 REYKJAVÍK

111 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð með sér inngang á efri
hæð við Þverbrekku 6, í Kópavogi. Snyrtileg íbúð með
nýrri eldhúsinnréttingu. Eldhúsið er opið yfir í stofu að
hluta. Stofan er rúmgóð með útgangi á svalir. V. 31,5 m.

Falleg 93 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð í
viðhaldslitlu fjölbýli. Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fylgja
eignni. Um er að ræða einstaka útsýniseign. Opið hús
miðvikudaginn 23. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 49,5 m.

OPIÐ
HÚS

65.4 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð í mjög góðu vel staðsettu
og talsvert endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Rúmgóð og vel
skipulögð íbúð á eftstu hæð. Suðursvalir, gott útsýni.
Laus strax. Opið hús miðvikudaginn 23. ágúst milli 17:15
og 17:45. V. 29,9 m.

OPIÐ
HÚS

105.5 fm 4 herb. íbúð á 2 . hæð í mjög vel staðsettu
fjölbýlishúsi rétt við grunn-, leik- og framhaldsskóla
ásamt því að mjög gott íþróttasvæði er í “bakgarði”
hússins ásamt sundlaug og íþróttamannvirkjum. Íbúðin er
rúmgóð og vel skipulögð. Endurnýjað baðherbergi. Tengi
fyrir þvottavél. Flísar á alrýmum. Gott útsýni. Opið hús
þriðjudaginn 22. ágúst milli 17:00 og 17:30. V. 38,9 m.

VOGALAND 7, 108 REYKJAVÍK

GRENIMELUR 46, 107 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu 316,1 fm glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið var mikið endurnýjað um 2006 m.a var lóðin tekin í gegn og settar harðviðarverandir, glæsileg lýsing og fl. Þakkantur var tekinn
ásamt stórum hluta glugga, að innan er húsið einnig mikið endurnýjað og endurskipulagt á mjög vandaðan hátt.
Rúmgóður bílskúr er á neðri hæð. Nánari uppl. veita: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is og Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is.

Einstaklega fallega 5 herbergja, 208,6 fm. efri sérhæð með bílskúr við Grenimel í Vesturbænum. Hæðin skiptist
m.a. í anddyri, hol, samliggjandi stofu, borðstofu, eldlhús og sjónvarpshol (sem mætti nýta sem herbergi), þrjú
baðherbergi, þrjú herbergi og þvottahús. Tvennar svalir en mjög stórar svalir eru útaf stofu. Húsið var byggt árið
2012. Nánari uppl. veitir: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg. fasteignasali s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is
og Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is. Opið hús mánudaginn 21. ágúst milli 17:15 og
17:45. V. 114,8 m.

KARFAVOGUR 40 104 REYKJAVÍK

SAFAMÝRI 13, 108 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu vel skipulagða og bjarta 145 fm íbúð á tveimur hæðum í litlu fjölbýlishúsi við Karfavog. Um
er að ræða hæð og ris með sér inngangi. Á neðri hæðinni eru stofa, borðstofa, eldhús, herbergi, geymsla og
baðherbergi. Á efri hæðinni eru fjögur herbergi, geymsla og baðherbergi. Risloft er yfir íbúðinni og útigeymsla
undir tröppum. Bjartar stofur með útgangi út í garð. Eftirsótt staðsetning. V. 56,0 m.
Opið hús þriðjudaginn 22. ágúst milli 17:15 og 17:45.

GRANDAHVARF 2, 203 KÓPAVOGUR

Glæsileg algerlega endunýjuð samtals 161,3 fm neðri sérhæð með bílskúr. Hæðin sem er rúmgóð, björt og skemmtilega skipulögð er 134,7 fm auk 26,6 fm bílskúr. Íbúðin er endurnýjuð á mjög vandaðan hátt eftir teikningum
Tryggva Tryggvasonar margverðlaunaðs arkitekts hjá ATT arkitektum. Um einstaka og um margt sérstaka hönnun
að ræða þannig að frágangur og efnistök eru til mikillar fyrirmyndar. Þrjú svefnherbergi, stórar stofur. Tvennar
svalir. Glæsilegur ræktaður garður með miklum gróðri bæði grasflötum,trjágróðri og matjurtagarði. Opið hús
mánudaginn 21. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 76 m.

VESTURBRÚN 37

VATNSSTÍGUR 21

104 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

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. 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. Skjólgóð lóð. V. 119 m.

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

OPIÐ
HÚS

123.9 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í nýlegu vönduðu litlu fjölbýlishúsi á mjög góðum útsýnisstað ofan við Elliðavatn.
Sér inngangur. Þrjú svefnherb. Vandaðar hvíttlakkaðar innréttingar. Hátt til lofts og gott skápapláss. Sérþvottahús
innan íbúðar og sérgeymsla. Harðviðartimburverönd til suðurs. Laus fljótlega. Opið hús þriðjudaginn 22. ágúst milli
18:00 og 18:30. V. 53,9 m.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

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

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750
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LUNDUR
5
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi.

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Óskar Þór
Hilmarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

ERÐ
Ð V OPI
A
Ð
KK
HÚ
LÆ

S

ri

UK

55

o
ára

OP

SNORRABRAUT 56B

IÐ

• 105 Rvk. 89 fm.
• 3ja herb.
• Yfirbyggðar svalir.
• Verð 47,9 millj.
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• 105 Rvk.
• 5 herb.
• 2. hæð.
• 196 fm.
• Bílskúr.
• Byggt árið 2000.
• Verð 74,5 millj.
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Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

• 111 Rvk.
• 115 fm. 4ra herb.
• 3 góð svefnherb.
• 1. hæð (2. hæð frá bílastæði)
• Svalalokun.
• Gott hús.
• Verð 37,6 millj.
Opið hús miðvikudag
frá kl. 17:00 til 17:30

G
GIN

IÐ

S

OP

Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

IÐ

• Sjáland Garðabæ.
• Nýtt hús.
• 150 fm.
• Glæsilegar íbúðir.
Opið hús þriðjudag
frá kl. 17:30 til 18:00

HÚ

NÆFURÁS 4

• 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

HÚ

S
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IÐ

STAÐARSEL 2

• 109 Rvk.
• Einbýli.
• 234 fm.
• Gott viðhald.
• Stór bílskúr.
• Verð 79,8 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
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Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

SELD
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Ólafur
Tryggvason

NÝHÖFN 7

S

OP

• 107 Rvk.
• 73,5 fm.
• 3ja herb.
• Góð íbúð.
• Góð staðsetning.
• Laus við kaupsamning.
• Verð 39.9 millj.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:15 til 17:45

• 9. hæð.
• 3ja herb.
• 125,6 fm.
• Glæsilegt útsýni.
• Bílgeymsla.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 16:30 til 17:00

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

N

LUNDUR 5, 0902 Opið hús í dag mánudag
• 200 KÓP.
á milli 16.30 og 17.00.

HÚ

Auður
Kristinsdóttir

G

Y
ÝB

GRANASKJÓL 13

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
bú
kaí

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

Smári
Jónsson

• 109 Rvk.
• 223,5 fm.
• Einbýlishús.
• Góður garður.
• Vel skipulagt hús.
• Verð 79,9 millj.

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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Aðstm. í námiYtil
Glögg. fsl.
Gsm: 846-1511 GI
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Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.

Guðjón
NÝ
Sigurjónsson
B

Oára
60 PIÐ

HÚ

LUNDUR 5, 1001

S

• 200 KÓP.
• 10. Hæð.
• 4ra herb.
• 158,2 fm.
• Glæsilegt útsýni.
• Bílgeymsla.
Opið hús í dag mánudag
frá kl. 16:30 til 17:00

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

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

Runólfur GunnlaugssonÁsmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Mávahlíð 20 Rvk. 2ja herb.

Skólavörðustígur 2ja herb.

Dalsel 10 3ja herb. m. bílskýli.
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Hugguleg 2ja herb. 66 fm. íbúð á 2. og 3. hæð við
Skólavörðustíg. Húsið er steinhús byggt árið 1923. Inngangur
að bakhúsi er gegnum lokað port og sér inngangur í íbúðina
frá bakgarði hússins. Íbúðin er á tveimur hæðum og skiptist í
forstofu, hol, eldhús og baðherbergi á neðri hæð. Á efri hæð er
stofa og opið svefnrými.
Verð kr. 38,9 millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Opið hús í dag kl. 17 – 17:30
Sérlega falleg og vel skipulögð 2-ja herbergja lítið niðurgrafin
íbúð með sér suðurverönd útaf stofu í virðulegu steinhúsi á
einum besta stað í Hlíðunum. Verið er að skipta um járn á þaki,
framkvæmdum lýkur í haust, seljandi greiðir kostnað. Verð kr.
34,9 millj. Upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is, Gsm 895 3000.
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Opið hús í dag kl. 17-18.
Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Dalsel 10 í
Reykjavík. Íbúðin er 89,3 fm. ásamt 7 fm. sér geymslu, alls skráð
96,3 fm. skv. Þjóðskrá. Íbúðinni fylgir stæði í lokuðu bílahúsi.
Þvottahús innan íbúðar. Suður svalir út af stofu/eldhúsi.
Verð kr. 35,9 millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR
Opið hús

Hverfisgata 16
Fjölbýlishús

3 herbergi

101 Reykjavík
70 fm

Laus strax

Brandur fasteignasali

897 1401

Barmahlíð 54
Íbúð

105 Reykjavík
2 herbergi

35.900.000

91 fm

Gluggar í fullri stærð

Íbúð með stórum herbergjum á jarðhæð
Fasteingasalan Borg

897 1533

Einbýlishús

4 herbergi

89.500.000
Opið hús

201 Kópavogur
174 fm

Frábært útsýni

Einbýlishús á tveimur hæðum auk bílskúr
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Hringbraut 84
Íbúð

36.900.000

107 Reykjavík
3 herbergi

72 fm

Nýtt þrefalt gler

Björt og falleg íbúð í sjarmerandi húsi
Þóra fasteignasali

777 2882

186 fm

Laust jan 2017

Tvennar innkeysluhurðar.
Brandur fasteignasali

897 1401

110 Reykjavík
2 herbergi

33.900.000

69 fm

Álfhólsvegur

Flott útsýni

7-8 herbergi 214 fm Fjárfestingatækifæri

64.900.000

Brandur fasteignasali

Sigurður Fannar fasteignasali

Margar útleigueiningar

897 5930

897 1401

mán 21. ágú kl 18:00-18:30

Kaldasel 26
Raðhús/einbýli

Svalir með útgengi í bakgarð

201 Kópavogur

Fjölbýlishús

Opið hús

mán 21. ágú kl 17:00-17:30

Íbúð

109 Reykjavík?
8 herbergi

79.900.000

316,7 fm

Endahús

Frábært fjölskylduhús
Sigurður Fannar fasteignasali

897 5930

mán 21. ágú kl17:30-18:00

Laugateigur 30
Íbúð

3 herbergi

36.900.000
Opið hús

mið 23. ágú kl 17.30-18.00

3 herbergi

Reykás 27

Opið hús

Ekrusmári 10

Garðabæ

34.900.000
Opið hús

mán 21. ágú kl 17:30-18:00

Fjárfestingatækifæri

Lyngás 10a
Atvinnuhúsnæði

Frábær staðsetning

39.900.000
Opið hús

Atvinnuhúsnæði

mán 21. ágú kl. 17.30-18.00

105 Reykjavík
67,1 fm Risíbúð með svölum

Falleg íbúð með svölum á góðum stað í Laugard.
Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Íbúð

38.500.000

4 herbergi

92 fm

4 herb.

67.900.000

Karlagata 10

Gott skipulag íbúðar

Parhús

777 2882

101 Reykjavík
139,3 fm

Sér hæð með bílskúr

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

mán 21. ágú kl. 17.00-17.30

112 Grafarvogur
Björt og falleg íbúð með sér inngangi
Þóra fasteignasali

???
Sér hæð

Opið hús

mán 21. ágú kl 18.30-19.00

Vallengi 11

Ásvallagata 44

89.900.000

101 Reykjavík
6 herbergi

190 fm

2 auka íbúðir

Eign í rólegu hverfi í miðborg Reykjavíkur
Þóra fasteignasali

777 2882

REYKJAMELUR 6 – EINBÝLI

ÞÓRSGATA – EINBÝLI

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. ÁGÚST FRÁ KL 17:00 – 17:30

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.

90 fm, einbýlishús á
einni hæð auk rýmis í
I
OP
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.
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BRÍETARTÚN 18 – 3JA HERBERGJA

SVÖLUÁS 12 – PARHÚS

GILSBÚÐ 7 – TVÆR AUKAÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 23.ÁGÚST FRÁ KL 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. ÁGÚST FRÁ KL 17:30 – 18:00

Falleg 69 fm, 3ja herb.
íbúð á 3. hæð í mikið
Ð
I
endurnýjuðu fjölbýlisOP
húsi. Tvö rúmgóð svefnh.
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.
LAUS STRAX. Verð 34.9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 212,5 fm parhús á
Ð
I
tveimur hæðum með
OP
innbyggðum bílskúr.
Fjögur rúmgóð svefnh..
Fataherbergi inn af
einu svefnherbergjana.
Sólstofa á fyrstu hæð og
gengið út á suðurverönd. Stór og björt stofa. Tvennar svalir
til suðurs og norðurs. Tvö baðh.. Fallegt eldhús sem er opið
inn að stofu. Glæsilegt útsýni. LAUS STRAX. Verð 69.5 millj.

Um er að ræða mjög
gott atvinnuhúsnæði
á tveimur hæðum. 100
fm skrifstofurými er
á 1. hæð með góðu
aðgengi og flottu
auglýsingargildi. Á efri
hæð eignarinnar eru
tvær 50.fm 3ja herb.
íbúðir með sérinngangi, sem eru í útleigu í dag. Eignin lítur
vel út að utan og hefur verið haldið vel við. Samtals fm eru
201,6 fm. Góð eign sem gefur mikla möguleika.
LAUS STRAX. Verð 49.9 millj.

S
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Stofnað

1983
Sími 520 7500

Við kunnum að meta
fasteignina þína
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Freyja Sigurðardóttir lögg.fasteignasali
Magnús Emilsson lögg.fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg.fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg.fasteignasali
Hlynur Halldórsson lögg.fasteignasali
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hildur Loftsdóttir ritari
LÓNSBRAUT - ATVINNUHÚSNÆÐI - HAFNARF.

FORNUBÚÐIR - ATVINNUHÚSNÆÐI - HAFNARF.

ERLUÁS – EINBÝLI – HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegt atvinnuhúsnæði samtals 1.752 fm. á einni hæð (í
dag er þar rekið fullkomin fiskvinnsla). Hús er byggt 2011
og er sérlega vandað, hentar sérstaklega vel undir matvælaframleiðslu eða fiskverkun. Góð staðsetning á hafnarsvæðinu. Lóð malbikuð. Fullbúin eign í algjörum sérflokki.
Mjög góð fjárfesting. Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri
s. 893 2233 eða helgi@hraunhamar.is

Glæsilegt fiskvinnsluhús/atvinnuhúsnæði á hafnarbakkanum
Hfj. Húsnæðið allt er um 1.104 fm þar af milliloft ca 300 fm.
Húsnæðið gæti nýst undir margskonar starfsemi m.a. matvælavinnslu ofl. góð lofthæð og innkeyrslu dyr á hverju bili.
Frábær aðkoma og staðsetning. Rúmgóð lóð. Selst í einu eða
tvennu lagi, jafnvel í smærri einingum. Verðtilboð.
Frekari uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233

Glæsilegt vandað einbýli á einni hæð með innbyggðum
rúmgóðum tvöföldum bílskúr samtals 252 fm. Einstök staðsetning í Áslandshverfi í Hfj og stórkostlegt útsýni yfir bæinn
og fjörðinn. Sérsmíðaðar innréttingar og Miele tæki, arin.
Fullbúin eign í sérflokki.
Nánari uppl. Gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233.

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

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

viðskiptalögfr.
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205

einar@fold.is / 893-9132

Kristín Pétursdóttir

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

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Hverafold, 112 Rvk. Einbýli á einni hæð.

Barmahlíð 49, 105 Rvk, sérhæð með bílskúr.

Langholtsvegur 178, 104 Rvk, efri sérhæð

OPIÐ HÚS MÁN 21. ÁGÚST KL. 16:30-17:00

OPIÐ HÚS ÞRI 22. ÁGÚST KL. 16:30-17:00

OPIÐ HÚS ÞRI 22. ÁGÚST KL. 16:45-17:15.
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Hverafold 70: 182 fm einbýli á
einni hæð með bílskúr á frábærum
stað við Hverafold. Húsið er vel
skipulagt með sólstofu og einstaklega
fallega grónum garði og skjólgóðum
palli. Bílskúr fylgir og í hluta hans
er rúmgott herbergi með snyrtingu.
Verð 69,9 millj.

IÐ

OP

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

S
HÚ

Opið hús mánudaginn 21. ágúst
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

IÐ

OP

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.

S
HÚ

Verð 55 millj.

Verð 76,9 millj.

Opið hús Þriðjudaginn 22. ágúst
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.,

Opið hús þriðjudaginn 22. ágúst
kl. 16:45-17:15, verið velkomin.

Krókamýri, 210 Garðabær

Barðaströnd.

Kleppsvegur 140, 104 Rvk.

EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ.

RAÐHÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Á SELTJARNARNESI.

4RA HERBERGJA M/AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

Krókamýri, 210 Garðabæ: 298 fm.
fm. vandað einbýlishús auk 70 fm.
bílskúrs, samtals 368,6 fm. miðsvæðis
í Garðabæ. Á hæðinni eru stofur,
eldhús, baðherbegi, 1 herbergi og
þvottahús. Á efri hæð 3 svefnherb,
sjónvarpshol og baðherbergi. 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi í
kjallara. Bílskúr og geymslurými/tómstundaherbergi í kjallara undir bílskúr.
Góður sólpallur og garður í góðri
rækt. Verð 107 milljónir.

Hraunbær 180, 110 Rvk.
5 HERBERGJA.
Hraunbær 180, 2. hæð: Góð 107,4 fm,
fimm herbergja íbúð á annarri hæð.

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.

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, þvottaherbergi inn af
eldhúsi. Aukaherbergi með aðgengi
að baðherbergi í kjallara. Íbúðin er
vönduð, rúmgóð og vel hönnuð.
Verð 47,5 millj.

Vesturgata, 101 Rvk.

Sumarhús á 1 ha. eignarlóð

TIL LEIGU MEÐ HÚSGÖGNUM

Í LANDI KLAUSTURHÓLA, GRÍMSNESHREPPI.

Parket og flísar á gólfum. Fjögur
svefnherbergi. Gott innra skipulag.
Íbúðin er staðsett á frábærum stað
ofarlega í Árbæ, stutt í sund og alla
þjónustu.
Verð 36,9 millj.

Ca. 113 fm. glæsileg íbúð á rólegum
stað við Vesturgötu í hjarta 101
Reykjavík. Leigist með húsgögnum,
miðað við lágmark 1 árs leigusamning. Íbúðin er vel búin húsgögnum og
heimilistækjum og staðsett á rólegum
stað, en í göngufæri við miðborgina,
HÍ og sendiráð. Leiguverð er kr. 290
þúsund á mánuði. Vinsamlegast
hafið samband við Viðar Böðvarsson í
síma 552-1400 og 694-1401, varðandi
nánari upplýsingar.

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.
Hitaveita komin að lóðarmörkum.
1 ha. eignarlóð, fallegt umhverfi, stutt
á golfvelli og í sundlaugar.
Verð 14,9 millj.

Sætún: Kjalarnesi/Reykjavík

FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI
Eignarland sem er rúmlega 6,5 ha. ( 65.803.- fm.)
og skiptist í fjóra hluti skv. deiliskipulagi.

Svæði A sem er: 3.125 lóð á spildu við þjóðveginn. Þarna eru fjölbreytilegir nýtingarmöguleikar fyrir þjónustuhúsnæði. Verð 6 millj.
Svæði B sem er: 7.159 fm, lóð undir iðnaðar/landbúnaðarhúsnæði. Þar er í dag 778 fm. alifuglahús ( ca. 50 fm. í kjallara) og að auki er byggingaréttur 2.240 fm. Verð 120 millj.
Svæði E sem er: 2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Lóðin er með stórum byggingarreit ( 1.080 fm.). Falleg trjárækt er á lóðinni. Verð 14,8 millj.
Svæði F sem er: 52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Landið liggur að sjó með miklu og fallegu útsýni yfir sjóinn til borgarinnar. Verð 25 millj.
Gott tækifæri fyrir aðila til að kaupa alla eignarhlutana og taka þátt í heildarþróun á svæðinu. - Möguleiki að kaupa einstaka hluta, en verð fyrir alla hlutana er kr. 160.000.000.-

Hvað kostar eignin mín?

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

Þú finnur okkur á fold.is

OPIÐ HÚS

Auka íbúð í kjallara

22. ágúst 17:30 – 18:00

Álfheimar 28

Stórholt 17

104 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 116,5 fm

105 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

STÆRÐ: 121 fm

Falleg íbúð á fjórðu hæð í góðu fjölbýli, íbúðin
hefur verið endurnýjuð að miklu leyti og eru
innihurðar og parket frá árinu 2016 ásamt
eldhúsi sem var tekið í gegn á sama tíma.
Heyrumst

Heyrumst

46.900.000

Kristján 696 1122

OPIÐ HÚS

Unufell 16

21. ágúst 17:30 – 18:00

Dalakur 4

111 REYKJAVÍK

210 GARÐABÆR
RAÐHÚS

HERB:

5

Fallegt raðhús á einni hæð með bílskúr. Fjögur
svefnherbergi. Bað nýlega endurnýjað. Bílskúr.
Gafl klæddur, endurnýjað þak. Aflokaður
garður. Fjölskylduvænt.
Heyrumst

STÆRÐ: 261 fm

EINBÝLI

HERB:

6

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með
mikilli lofthæð. Húsið er afar vandað og ekkert
hefur verið til sparað við byggingu og hönnun
þess. Afhendist rúmlega tilbúið til innréttinga.

52.900.000

Bjarni 662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

5

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

24. ágúst 17:30 – 18:00

STÆRÐ: 146,8 fm

HERB:

61.900.000

Stefán 892 9966

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð ásamt
aukaíbúð í kjallara. Húsið er nýlega endursteinað að utan, gler og gluggar nýlegt. Lagnir
og dren endurnýjað.

Heyrumst

Stefán 892 9966

114.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

22. ágúst 17:30 – 18:00

Ingólfstræti 21A
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 158 fm

EINBÝLI

HERB: 7-8

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús við
Ingólfsstræti 21 A í miðbæ Reykjavíkur. Eignin
stendur á eignalóð.
Heyrumst

79.900.000

Gunnar 699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Mánatún 1
105 BÆJARFÉLAG
STÆRÐ: Frá 81,7 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 2-4

LIND fasteignasala kynnir:
Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða fjölbýli
við Mántaún 1. Afhending áætluð í apríl 2018.
Fullbúnar án gólfefna, votrými flísalögð. Aukin
lofthæð, sérsmíðaðar innréttingar. Stæði í
bílakjallara.

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 244 fm

EINBÝLI

HERB:

7

Allar nánari upplýsingar veita:
Lára Þyri lögg.fasteignasali, s: 899-3335
Kristín lögg.fasteignasali, s: 824-4031

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr
mikil lofthæð, Skandinavísk nýklassík við
Fáfnisnes 3. Húsið er byggt árið 1969 og hefur
verið endurnýjað mikið að innan.
Heyrumst

Hannes 699 5008
Löggiltur fasteignasali

125.000.000

Heyrumst

Lára 899 3335
Löggiltur fasteignasali

Frá 51.9 M

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

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

570 4800
Löggiltur fasteignasali

Hús/ hæð / raðhús í
110 RVK eða nágrenni
helst Ártúnsholt, Árbær, Selás óskast.
Hjón með 3 börn óska eftir einbýli, raðhúsi,
eða hæð á sv. 110 eða nágrenni.
Aðeins langtímaleiga kemur til greina.
Reglusemi og skilvísar greiðslur.

Nánari upplýsingar sendist á:
sendtohelgi@gmail.com

Ráðstefna 24. ágúst
á Hilton Hótel kl. 18:00

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

Fjárfestu í orlofsdvalarstað með
útleigutekjum á The Grove Resort
& Spa Orlando

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Prestastígur 6, íb.104,
sem er fjölbýlishús í

Reykjavík

Til sölu búseturéttur í 3ja herbergja íbúð, 94,6 fm að stærð
ásamt stæði í bílageymslu.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 13.000.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 173.000-.
Ferjuvað 11, íb.202, sem
er fjölbýlishús í Reykjavík
Til sölu búseturéttur í 2ja herbergja íbúð, 73,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.
7.500.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 143.000-.

Til sölu á Rangárvöllum

Jörðin Gilsbakki
Um er að ræða 102 ha lögbýli rétt við Hellu. Þar af er um 35 ha
skógræktarland, (kvöð vegna nytjaskógræktar) og um 40 ha ræktað
tún. Á jörðinni eru fjögur hús. Einbýlishús/bjálkahús á tveimur
hæðum 96 fm að grunnfleti, nýtt hús/bílskúr 100 fm að grunnfleti
(skráð 160 fm) þar sem gert er ráð fyrir íbúð á efri hæð með fallegu
útsýni og tvö gestahús um 30 fm hvort. Deiliskipulag jarðarinnar
nær til um 6 ha.
Gert er ráð fyrir að byggja til viðbótar íbúðarhús, bílskúr, útihús,
skemmu og geymslu. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er flatarmál
húsanna sem þegar eru byggð skráð 284,3 fm. Eitt gestahúsið
hefur ekki verið skráð en það er óklárað að innan.

Umhverfisnefnd
Rangárþings ytra
hefur veitt eigendum
að Gilsbakka
viðurkenningu fyrir
snyrtilega aðkomu
og vel hirt umhverfi
á lögbýli.

Verð 155 millj.

Stekkjargata 71, sem er
parhús í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 4ra
herbergja parhúsi á einni hæð,
134,7 fm að stærð í Reykjanesbæ og þar af er stærð
bílskúrs 30,1 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.500.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 200.000-.
Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging,
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar
sem það á við.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 31.ágúst n.k. kl.13.

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

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

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

NÝTT
Í SÖLU
VANDAÐAR
ÍBÚÐIR FYRIR

60+

Nýjar og glæsilegar íbúðir í sölu hjá Eignamiðlun

Kópavogstún 9
Sala er hafin á glæsilegum og vönduðum íbúðum
við Kópavogstún 9 fyrir 60 ára og eldri.

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Um er að ræða 5 hæða lyftuhús.
Öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Staðsetning er góð, veðursæld mikil og stutt í alla
helstu þjónustu s.s sundlaug, banka, bókasafn ofl.

Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í febrúar 2018, fullbúnar með
glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum frá GKS, innbyggðri uppþvottavél
en án gólfefna nema á bað- og þvottaherbergi þar sem gólf verða
flísalögð. Leyfi verður til að loka svölum. Traustur byggingaraðili.

Íbúð 02-02
3ja herbergja.
Birt stærð 93,7 fm.
Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 49,9 millj.

Íbúð 04-03
4ra herbergja.
Birt stærð 127,6 fm.
Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 74,9 millj.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Daði Hafþórssonn

Andri Guðlaugsson

Aðst.maður fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

dadi@eignamidlun.is

andri@eignamidlun.is

824 9096

662 2705

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

Frí áletrun og uppsetning
fylgir öllum legsteinum
25%
ur

t
afslát
um
af öll
fylgim
hlutu

NR. 104 SHANXI BLACK
VERÐ KR. 325.900

NR. 113 PARADISO
VERÐ KR. 285.900

NR. 118 PARADISO
VERÐ KR. 305.900

NR. 2046
VERÐ KR. 251.900

NR. 2006 AURORA
VERÐ KR. 245.900

NR. 2021
VERÐ KR. 294.900

NR. GS 1002
VERÐ KR. 589.000

NR. 129-3 SHANXI BLACK
VERÐ KR. 395.900

fylgihlutir fylgja ekki með

ÞARF AÐ ENDURNÝJA
LETRIÐ Á STEININUM?

FYR IR
EFTIR

GR ANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ
HREINSA OG ENDURMÁLA LETUR Á
LEGSTEINUM. EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM
ERU FARNIR AÐ HALLA.

MÖRKIN 4,
REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS

Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins
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Að krukka í krukkurnar

Glerkrukkur eru til margra hluta nytsamlegar og alveg óþarfi að henda þeim sem til falla á heimilinu.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

G

lerkrukkur falla til á flestum heimilum
enda ýmislegt sem ekki fæst öðruvísi
en í krukku eins og pestó, hnetusmjör,
almennilegt sinnep og svo framvegis. Krukkurnar henta ekki sérstaklega vel til endurvinnslu og enda oftast mölbrotnar í landfyllingu sem er mikil synd þar sem krukkur eru
oft fallegar og mikið lagt í hönnun þeirra.
Þeim hættir því oft til að safnast fyrir inni
í skáp eða uppi á hillu án þess að verða að
nokkru gagni. Sem er synd því krukkur eru
bæði notadrjúgar og kosta ekkert.
Hægt er að hreinsa límmiðana af krukkunum
á einfaldan hátt. Byrjið á að þvo krukkurnar vel
og vandlega og leggið síðan í bleyti í sjóðandi
vatni nokkra stund. Þá ætti pappírinn að losna
auðveldlega af og límið situr eftir. Þurrkið
krukkuna og berið á límið blöndu sem er búin
til úr matarsóda og matarolíu í jöfnum hlutföllum. Látið standa í fimmtán mínútur og
skrúbbið vel af. Krukkan verður glansandi
falleg og tilbúin til allra sinna fjölbreyttu nota.
Krukkur geta nýst til ýmissa hluta inni á
heimilinu. Á þessum árstíma er sultugerð
kannski fyrst og fremst aðkallandi en það
er ekki nema einn möguleiki af fjölmörgum til að nýta fallega krukku.
Það er jafnvel hægt að halda heila glerkrukkuveislu þar sem engin ílát eru notuð
Það er einfaldara en margir halda að
önnur en krukkur. Leyfið hugmyndafluginu að hreinsa miða og lím af krukkum svo
taka völdin og krukkið ykkur inn í haustið.
þær verði skínandi fínar.

SVEFNVANDI – KVÍÐI – DEPURÐ

MAGNOLIA

Ekki leiðinlegt að hafa fallega lagskipt salat í nesti í vinnuna.

OFFICINALIS

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.“

Frábærir blómavasar undir litla vendi, einstaklega fallegt
á veisluborði.

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs

Krukkur eru besta sultugeymsla sem völ er á og bæði
súrkrás og sitthvað fleira sómir sér í þeim.

100% náttúruleg bætiefni

Jólagjöfin
í ár - Algör snilld!
- Algör
snilld!
Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver,
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

balsam.is

...ómissandi í eldhúsið!

..ómissandi í eldhúsið!

...ómissandi í eldhúsið!
Jólagjöfin
í ár - Algör snilld!
...ómissandi í eldhúsið! Krukkur eru kjörin ílát undir drykkina í veislunni.
Hlaða

Hlaða

Draga út og vefja

Þrýsta og skera

Geyma

• Klippir álfilmur og plast
Hlaða

Draga út og vefja

Þrýsta og skera

Draga út og vefja

Þrýsta og skera

Geyma

Ólíkar krukkur með sprittkertum toppa haustsæluna.

• Klippir plastfilmur og ál • Ódýrari áfyllingar
• 35% sparnaður
• Má setja í uppþvottavél
Geyma

35% sparnaður
• Klippir plastfilmur og ál • •Ódýrari
áfyllingar
• Klippir plastfilmur
og ál • Ódýrari áfyllingar
áfyllingar
• Ódýrari
• Má setja í uppþvottavél
Másparnaður
setja
í uppþvottavél
• 35% sparnaður
• Má•• 35%
setja
í uppþvottavél

•

kjur
Engar flæ
sen
Ekkert ve

kjur
Engar flæ
sen
Ekkert ve

Afar auðvelt í notkun

Heildsöludreifing

Heildsöludreifing

Krukkur eru fyrirtaksgeymslur fyrir þurrvöru eins og
hrísgrjón, pasta, haframjöl og baunir, bæði loftþéttar og
til prýði.

www.danco.is

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni.

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni
Heildsöludreifing

www.danco.is

Með því að bora gat í lokið á krukku og skrúfa ljósaperu
í gegn má búa til skemmtilega ljósakrónu. Ef peran er á
seríu er það jafnvel enn betra.

Smáauglýsingar
Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Hjólbarðar

Bókhald

Þjónusta

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

Hreingerningar

Búslóðaflutningar

TIL SÖLU

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

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.

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

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

Varahlutir

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

Spádómar

VY-ÞRIF EHF.

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

BESTA VERÐIÐ !

Húsaviðhald

BMW 420D Gran-Coupe 03/2016 ek
25 þ.km, flottur bíll sem vert er að
skoða ! Okkar verð ! 4.1 mil !!!

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

TIL SÖLU

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Bílar óskast

Save the Children á Íslandi

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

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

S. 893 6994

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

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

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Rafvirkjun

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

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

EIGUM GOTT ÚRVAL AF NÝJUM OG NÝLEGUM BÍLUM Á STAÐNUM.
ÍLL

B
ÝR

N

AUDI A6 Avant Ultra S-line 2.0
tdi.
Árgerð 2017, ekinn 5 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.990.000.
Rnr.129021.

Range Rover Evoque Dynamic.
Árgerð 2013, ekinn 74 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 5.990.000.
Rnr.246553.3

HONDA CR-V Executive 4wd.
Árgerð 2017,
dísel, sjálfskiptur.
Okkar verð 5.890.000.
Rnr.129056.

BMW I3 Urbanlife. Árgerð
2014, ekinn 27 Þ.KM, rafmagn,
sjálfskiptur.
Verð 2.990.000.
Rnr.246466.

ÍLL

B
ÝR

N

AUDI A6 Allroad Quattro 2.7.
Árgerð 2011,
ekinn 147 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.
Verð 3.990.000.
Rnr.246554.

R
NÝ

VOLVO XC60 Momentum D4.
Árgerð 2014,
ekinn 73 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.
Verð 5.380.000. Rnr.246197.

VOLVO V70 Summum.
Árgerð 2014, ekinn 131 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.980.000.
Rnr.246458.

VOLVO XC70 AWD Summum.
Árgerð 2012, ekinn 129 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.590.000.
Rnr.246495.

VOLVO S80 Momentum.
Árgerð 2013,
ekinn 29 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.
Verð 4.580.000. Rnr.246449.

SUZUKI Baleno GLX 1.0
Boosterjet.
Árgerð 2017, bensín, 5 gírar.
Okkar verð 2.690.000.
Rnr.246619.
( eigum einnig sjálfskipta )

L

BÍL

MMC Outlander Instyle+ Phev
4x4.
Árgerð 2017, bensín/rafmagn,
sjálfskiptur.
Verð 5.290.000.
Rnr.246473.

Klettháls 2 • 110 Reykjavík
S. 562 1717 • www.bilalif.is
Opnunartími
Virka daga kl. 10:00 - 18:00
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Rafvirkjun

Til bygginga

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt
Til sölu

Sérfræðingar í
ráðningum

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.

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

Óskast keypt

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

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

HOTEL RECEPTIONIST

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

If this sounds interesting to
you please send your info to
jobs@41hotel.is

Vantar ca. 50-80 fm húsnæði til
leigu á höfuðborgarsvæðinu.
Jarðhæð. Upplýsingar: 699-6762
eða hreinverk.is - Tómas

Atvinna í boði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

STARFSMAÐUR ÓSKAST

Stundvís, reglusamur starfskraftur
óskast til ýmissa starfa í
matvöruverslun og aðstoð við
kjötborð, framtíðarstarf. Uppl.
Kjöthöllin Háleitisbraut 58-60
Upplýsingar veitir Sveinn í síma
553 8844.

Alvöru brettatjakkur:

38.900.

TRADEX EHF Í HAFNARFIRÐI

vörur
s
ð
o
b
Til
ager
til á l

vantar stundvíst og duglegt
starfsfólk í fiskvinnslu og pökkun.
Vinnutími frá kl. 7 - 15 virka daga.
Umsækjendur sendi umsóknir á
tölvupóstinn tradex@tradex.is

BOOZTBAR

Óskar eftir að ráða til starfa gott
fólk Dagvinna. Hlutastörf kvöld
og helgar. Umsóknum skilað á
booztbarinn@booztbarinn.is

Lagervagn með hillu:
..... úr léttu plasti - öruggur til að standa eða sitja á:

7.900.
Aðeins kr.

29.900.
Tilboð:

Atvinna óskast

+vsk

Húsasmiður tekur að sér
smíðavinnu og viðhald. Upplýsingar
í síma 699-2698

+vsk

Hjólahnallur
Dökkgrár
Hæð 420 mm Breidd (ummál) 445mm

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

Pöntunarsími: 535 1300

TAKT IK/ 4505 / o k t 15

Tilboðið gildir í 30 daga frá birtingu auglýsingar

Barton vöruvagn 3 hillur.
Góður og sterkur vörruvagn
fyrir vöruhús, vinnustofur og
eða veitingar. (HxBxD
1010x513x990)

Tilboð:

Hjólahnallar:

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/atvinnuumsokn/

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/atvinnuumsokn/

+vsk

+vsk

MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ

MOSFELLSBAKARÍ HÁALEITISBRAUT, RVK.

Tilboð:

Lyftigeta: 2.500 kg.
Heildaþyngd: 75 kg
Gaffallengd: 1150 mm
Tvöföld hjól á gaffli

39.900.

41 - A Townhouse Hotel is looking
for a receptionist/ greeter to join
our team. You must be confident
and professional, have strong
customer service skills and be
able to work as a team player.
Fluent English required.

Atvinna

Atvinnuhúsnæði

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

www.fastradningar.is

Ef þú heldur að þetta sé eitthvað
fyrir þig sendu okkur þá ferilskrá á
jobs@41hotel.is

HÖNNUN

Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

MÓTTAKA

41 - A Townhouse Hotel, leitar
af starfskrafti í móttökustarf
með frábæra þjónustulund í
skemmtilegt starf. Góð ensku
kunnátta skilyrði. Unnið er á
vöktum 2-2-3.

VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Húsnæði

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

K
Hönnun

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

BARDAGI ALDARINNAR
LAUGARDAGINN 26. ágúst

Tryggðu þér
s
áskrift á aðeing
399 kr. á da *
ánuði

11.990 kr. á m

BESTA SÆTIÐ

SÍMI 1817

365.IS

*miðað við 12 mánaða bindingu
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 2. umferðar 2017-18

Swansea - Man. United

0-4

0-1 Eric Bailly (45.), 0-2 Romelu Lukaku (80.),
0-3 Paul Pogba (82.), 0-4 Anthony Martial
(84.).

Southampt. - West Ham 3-2
1-0 Manolo Gabbiadini (11.), 2-0 Dusan
Tadic, víti (38.), 2-1 Chicharito (44.), 2-2
Chicharito (74.), 3-2 Charlie Austin (90.+3).

Bournemouth - Watford 0-2
0-1 Richarlison (73.), 0-2 Etienne Capoue
(86.)

Burnley - West Brom

0-1

Leicester - Brighton

2-0

0-1 Hal Robson-Kanu (71.).

1-0 Shinji Okazaki (1.), 2-0 Harry Maguire
(54.).

Liverpool - Crystal Palace1-0
1-0 Sadio Mané (73.).

Stoke - Arsenal

1-0

Huddersf. - Newcastle

1-0

Tottenham - Chelsea

1-2

1-0 Jesé (47.).

1-0 Aaron Mooy (50.) .

0-1 Marcos Alonso (24.), 1-2 Sjálfsmark
Michy Batshuayi (82.), 1-2 Marcos Alonso
(88.).

Lokaleikur umferðarinnar er á milli Manchester City og Everton í kvöld.

Staðan
FÉLAG

Man. Utd
Huddersf.
West Brom
Watford
Liverpool
Southamp.
Man. City
Everton
Leicester
Tottenham
Arsenal
Chelsea
Burnley
Stoke
Swansea
Bournem.
Newcastle
Brighton
C. Palace
West Ham

L

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

U
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

J

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

T

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

MÖRK
8-0
4-0
2-0
5-3
4-3
3-2
2-0
1-0
5-4
3-2
4-4
4-4
3-3
1-1
0-4
0-3
0-3
0-4
0-4
2-7

Okkar menn

Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson

Leikur mögulega sinn
fyrsta leik með liðinu
þegar Everton heimsækir stórlið
Manchester City á Ethiad í kvöld.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.

Lék í 79 mínútur fyrir lið
Burnley sem beið lægri
hlut á heimavelli gegn
West Bromwich Albion.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson

Lék allan leikinn fyrir
topplið Cardiff í 2-1 útisigri á Wolves. Liðið er með fullt
hús eftir fjóra leiki.
Reading

Jón Daði Böðvarsson

Framherjinn er frá vegna
meiðsla hjá Reading sem
tapaði 1-0 fyrir Preston.
Aston Villa

Birkir Bjarnason

Sat allan tímann á
bekknum hjá Aston Villa
sem vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu, 4-2 sigur á Norwich City.
Bristol City

Hörður B. Magnússon

Kom ekki við sögu hjá
Bristol City sem gerði 0-0
jafntefli við Millwall.

S

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
0

Romelu Lukaku, Paul Pogba og Eric Bailly fagna hér fyrsta marki Manchester United á móti Swansea City um helgina. Lukaku hefur nú skorað þrjú mörk í fyrstu

Meistarabyrjun manna Mourinh

Manchester United hefur byrjað leiktíðina á Englandi frábærlega og unnið tvo 4-0 sigra í fyrstu tveimur umferðum
sagði gleði hafa einkennt leik liðsins gegn Swansea á laugardaginn þar sem Paul Pogba blómstraði og Romelu Luk
FÓTBOLTI Jose Mourinho er á sínu
öðru ári sem þjálfari Manchester
United. Á köflum leit út fyrir að
tímabilið í fyrra yrði vonbrigði en
sigur í Deildabikarnum og Evrópudeildinni tryggðu að svo yrði ekki
þrátt fyrir að liðið hafi aðeins endað
í 6. sæti úrvalsdeildarinnar. Sérstak
Sérstaklega var sigurinn í Evrópudeildinni
mikilvægur því hann tryggði liðinu
sæti í riðlakeppni Meistaradeildarinnar.
Mourinho hafði styrkt liðið duglega fyrir síðustu leiktíð en þó var
eitthvað sem virtist vanta og þá sérstaklega sóknarlega því liðið skoraði umtalsvert færri mörk en keppinautar þess í efri hluta deildarinnar.
Zlatan Ibrahimovic stimplaði sig
þó rækilega inn en eftir að hann
meiddist illa undir lok síðustu leik
leiktíðar fóru menn strax að velta fyrir
sér hvaða stjörnuframherja Mourinho myndi fá til liðsins.
Úr varð að Romelu Lukaku var
keyptur frá Everton fyrir metupphæð. Belginn ungi hefur byrjað vel
en það voru önnur kaup sem vöktu
jafnvel enn meiri athygli.

Mikilvægasta púslið
Einverjum finnst það hljóma undarlega að varnarsinnaður miðjumaður geri gæfumuninn í sóknarleik knattspyrnuliðs. En miðað við
fyrstu tvo leiki Manchester United
á þessu tímabili virðist það þó vera
raunin.
Sá sem um ræðir heitir Nemanja
Matic og var lykilmaður í meistaraliði Antonio Conte hjá Chelsea á

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Chelsea vann frábæran útisigur á
Tottenham eftir
T
magalendinguna
gegn Burnley í fyrstu
umferðinni. Sigurinn er kærkominn fyrir Antonio Conte þjálfara
sem hefur verið mikið í sviðsljósinu undanfarið vegna frétta af
rifrildi við Diego Costa. Sigurinn
veitir Conte smá andrými.
Hvað kom á óvart?
Burnley vann frábæran útisigur á
meisturum Chelsea
í fyrstu umferðinni
og leikmenn því fullir
sjálfstrausts þegar þeir tóku á
móti lærisveinum Tony Pulis á
heimavelli. WBA vann hins vegar
sinn annan 1-0 sigur á leiktíðinni
og er með fullt hús stiga.
Mestu vonbrigðin
Tap Arsenal fyrir
Stoke olli miklum
vonbrigðum eftir
frábæra endurkomu í
fyrstu umferðinni gegn
Leicester. Stoke hefur verið martraðarmótherji Arsenal síðustu ár
og þrátt fyrir töluverða yfirburði
úti á vellinum í leiknum á laugardag urðu þeir að lúta í gras.

Leikmaður helgarinnar
Paul Pogba hefur byrjað tímabilið frábærlega og skoraði í öðrum leiknum
í röð í 4-0 sigrinum á Swansea. Hann hefur spilað afar vel í fyrstu tveimur
leikjum United á tímabilinu og verið sá prímus mótor á miðjunni sem Jose
Mourinho ætlast til að hann sé.
Í leiknum á laugardag virtist Pogba vera örlítið
pirraður áður en United komst yfir. Hann fékk
gult spjald um miðjan fyrri hálfleik og Jon
Moss dómari þurfti síðan að ræða við hann
eftir að hann braut aftur af sér skömmu síðar.
Eftir það var lítið um pirring hjá Pogba. Hann
átti hörkuskalla í þverslána sem Eric Bailly fylgdi
á eftir þegar United komst í 1-0 rétt fyrir
hálfleik og Pogba skoraði svo sjálfur
þriðja mark liðsins undir lokin áður
en hann lagði upp fjórða markið fyrir
Anthony Martial.
Þegar Pogba var keyptur fyrir metupphæð fyrir tímabilið í fyrra fékk hann á sig
töluverða pressu. Hann virtist ekki
alveg standa undir henni á síðustu
leiktíð en mætir til leiks á þessu
tímabili með sjálfstraustið í botni.
Það er eitthvað sem öll lið í ensku úrvalsdeildinni ættu að hafa áhyggjur af.

síðustu leiktíð. Serbinn hefur spilað óaðfinnanlega í upphafi tímabils og gefið leikmönnum eins og
Paul Pogba og Henrikh Mkhitarian
aukið frelsi og meiri tíma á boltann
í sóknarleiknum. Armeninn Mkhitarian hefur lagt upp fjögur af átta
mörkum United til þessa og Pogba
hefur leikið afar vel við hlið Matic á
miðri miðjunni.

Þetta er í annað skipti sem Jose
Mourinho kaupir Matic því það
var einmitt hann sem fékk Serbann til liðs við Chelsea í janúar árið
2014. Tímabilið 2014-15 varð Matic
enskur meistari með Chelsea undir
stjórn Mourinho og kom við sögu í
36 af 38 leikjum liðsins. Hann var
með öðrum orðum lykilmaður í
meistaraliði Portúgalans.

MÁNUDAGUR
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VARÐ MARKAKÓNGUR Á HM

HANDBOLTI Átján ára Selfyssingur
skoraði fleiri mörk en allir aðrir á
heimsmeistaramóti 19 ára landsliða í Georgíu sem lauk með sigri
Frakka í gær. Íslenska 19 ára landsliðið varð að sætta sig við tíunda
sætið á mótinu þrátt fyrir að vinna
fyrstu fimm leiki sína á mótinu.
Liðið tapaði tveimur lokaleikjum
sínum og komst ekki í átta liða úrslitin. Ísland átti hins vegar markakóng mótsins því Selfyssingurinn
Teitur Örn Einarsson skoraði 66
mörk í aðeins sjö leikjum eða 9,4
mörk að meðaltali í leik.
Teitur skoraði sex mörkum
meira en Frakkinn Kyllian
Villeminot sem var með 60
mörk í 9 leikjum, tveimur
leikjum fleiri en Teitur. Teitur
var einnig meðal þeirra
hæstu í stoðsendingum á
mótinu og enginn leikmaður

kom að fleiri mörkum. Teitur nýtti
61 prósent skota sinna á mótinu en
hann skorað 28 af 66 mörkunum
sínum af vítalínunni. Mest skoraði
Teitur 14 mörk
í leik á móti
Svíum í sextán
liða úrslitunum. – óój

Nýjast

Pepsi-deild karla

ÍA - ÍBV

0-1

Víkingur R. - KA

0-1

0-1 Brian Stuart McLean (37.).

0-1 Vedran Turkalj (12.). Vladimir Tufegdzic
fékk rautt á 31. mínútu.

Víkingur Ó. - Breiðablik 0-3
0-1 Gísli Eyjólfsson (13.), 0-2 Sveinn Aron
Guðjohnsen (40.) ,0-3 Aron Bjarnason (xx.)

Allir leikirnir í Pepsi-deildinni í gær
unnust á útivelli og öll sigurlið gærkvöldsins voru búin að bíða lengi
eftir sigri. Eyjamenn unnu sinn fyrsta
sigur frá því um miðjan júní, KAmenn unnu sinn fyrsta sigur síðan
um miðjan júlí og Blikar fögnuðu
sínum fyrsta sigri í ágústmánuði.

Staðan
FÉLAG

Valur
Stjarnan
FH
Grindavík
KR
Víkingur R.
KA
Breiðablik
Víkingur Ó.
Fjölnir
ÍBV
ÍA

tveimur leikjum sínum með liði United. FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS/GETTY

hos í Manchester

m úrvalsdeildarinnar. Jose Mourinho, þjálfari United,
kaku skoraði í öðrum leiknum í röð.
Þetta er í fyrsta sinn í 110
ár þar sem Manchester
United liðið skorar 4 mörk
eða meira í fyrstu tveimur
leikjum tímabilsins.
Leikgleði og drápseðli
Í fyrstu umferð úrvalsdeildarinnar
gegn West Ham og á laugardag gegn
Swansea skoraði Manchester United mörk á lokamínútum leikjanna. Í bæði skiptin hafði liðið forystu en kláraði leikinn endanlega
með mörkum undir lokin. Gegn
Swansea skoraði United þrjú mörk
þegar innan við tíu mínútur voru
eftir og er það eitthvað sem Mourinho var sérstaklega ánægður með.
„Leikmennirnir sýndu gæði,
stöðugleika og yfirvegun á
meðan þeir biðu eftir að geta
drepið leikinn. Leikur okkar
einkenndist af gleði og þið
sáuð á líkamstjáningu minni að
mér fannst við vera við stjórnvölinn í leiknum,“ sagði Mourinho á
blaðamannafundi eftir leikinn á
laugardag.
Umrædd mörk undir lok leikjanna bera merki um drápseðli sem
Mourinho hefur náð fram í leikmannahópi United og jafnvægið í
leik liðsins virðist vera meira en á
síðasta tímabili.
Er breiddin næg?
Það er ekkert leyndarmál að
Mourinho hefur haft augastað á

Leikmennirnir
sýndu gæði, stöðugleika og yfirvegun á meðan
þeir biðu eftir að geta drepið
leikinn.
Jose Mourinho,
knattspyrnustjóri Man
United

nokkrum leikmönnum til að auka
breiddina í sókn United-liðsins.
Lengi vel var Króatinn Ivan Perisic hjá Inter orðaður við liðið og
síðustu daga hafa leikmenn á borð
við Julian Draxler hjá PSG og Gareth
Bale hjá Real Madrid verið nefndir
til sögunnar.
Anthony Martial hefur komið inn
af bekknum í deildarleikjunum til
þessa og skorað í bæði skiptin og
þá á liðið einnig Jesse Lingard og
Ashley Young inni. Að öðru leyti eru
ekki margir leikmenn sem geta leyst
af þá Mkhitarian, Lukaku, Juan Mata
og Marcus Rashford þegar leikjaálagið í öllum keppnum fer að segja
til sín.
Nái Mourinho hins vegar að bæta
öflugum sóknarmanni við hópinn
hjá United er full ástæða til að gera
ráð fyrir liðinu í baráttu á öllum vígstöðvum í vetur.
– sjj/sport@frettabladid.is

Berglind Björnsdóttir hélt stigameistaratitlinum áfram í GR. MYND/GSÍ/SETH

ÁR BERGLINDAR OG VIKARS

GOLF Berglind Björnsdóttir úr GR
og Vikar Jónasson úr Keili tryggðu
sér um helgina stigameistaratitla
Eimskipsmótaraðarinnar í ár en
úrslitin á mótaröðinni réðust á
Securitas-mótinu í Grafarholti.
Ragnhildur Kristinsdóttir úr GR
var efst í kvennaflokki fyrir lokamótið en hún varð stigameistari
á Eimskipsmótaröðinni fyrir ári.
Hún missti hins vegar stigatitilinn
til félaga síns úr GR. Berglind
tryggði sér titilinn með því að ná
öðru sæti á heimavelli. Berglind
vann tvö mót á mótaröðinni,
Egils Gullmótið í Leirunni og
Nýherjamótið í Eyjum.
Vikar stóð best að vígi fyrir
lokamótið og tíunda sætið í
Grafarholtinu nægði til að tryggja
honum titilinn. Hann vann bæði

Símamótið í Borgarnesi og Borgunarmótið á Hvaleyrinni. Þetta er
í fyrsta sinn sem þau standa uppi
sem stigameistarar á mótaröð
þeirra bestu.
Aron Snær Júlíusson úr GKG
spilaði frábærlega um helgina en
hann vann Securitas-mótið á níu
höggum undir pari. Hann hafði
betur gegn atvinnukylfingunum
Haraldi Franklín Magnús (-7) og
Guðmundi Ágústi Kristjánssyni
(-6) og tryggði sér GR-bikarinn.
Karen Guðnadóttir vann kvennaflokkinn á Securitas-mótinu en
hún lék á ellefu höggum yfir pari
eða einu höggi betur en Berglind.
Þetta var annað mótið í röð sem
Karen vinnur á mótaröðinni en
það dugði þó ekki til að taka
stigatitilinn af Berglindi. – óój

TVÖ 15 STIGA TÖP Á 25 TÍMUM

KÖRFUBOLTI Íslenska körfuboltalandsliðið tapaði báðum leikjum sínum á

móti Ungverjum um helgina en íslenska liðið er á lokasprettinum í undirbúningi sínum fyrir Evrópumótið. Ungverjar unnu báða
leikina með fimmtán stiga mun, fyrst 81-66 á laugardaginn og svo 82-67. Leikirnir voru hins vegar mjög ólíkir
Martin
því íslenska liðið var í fráærum málum í gær. Íslensku
Herstrákarnir komust í 10-0 og náðu mest þrettán
mannsstiga forystu, 39-26, fjórum mínútum fyrir
son
hálfleik. Ungverska liðið vann hins vegar
síðustu 24 mínútur leiksins með 28 stiga
mun, 56-28. Jón Arnór Stefánsson gat
ekki spilað með íslenska landsliðinu
vegna meiðsla en hann hefur misst af
sex af sjö leikjum liðsins í lokaundirbúningnum. Martin Hermannsson
var atkvæðamestur eins og oftast
í sumar en hann skoraði samanlagt 30 stig í
leikjunum tveimur og nýtti 69 prósent skota
sinna. Aðrir leikmenn voru hins vegar bara
með 39 prósenta skotnýtingu í leikjunum
tveimur. Lokaleikur íslenska liðsins fyrir
Evrópumótið verður enn erfiðari eða á útivelli
á móti Litháen á miðvikudaginn. – óój
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ÚR FORYSTU NIÐUR Í 7. SÆTIÐ
Aníta Hinriksdóttir endaði í 8.
sæti í 800 metra hlaupi kvenna á
Demantamóti í Birmingham í gær.
Aníta var í forystu þegar aðeins
200 metrar voru eftir af hlaupinu
en datt niður um sjö sæti á lokasprettinum. Hún
hljóp fyrstu 600
metrana á
1:30.73
mín en
kom í
mark á
2:03.24
mínútum
sem er langt
frá hennar
besta tíma.
Inkasso-deild karla

Fylkir - Leiknir F.

4-1

1-0 Andrés Már Jóhannesson (22.), 1-1
Hilmar Freyr Bjartþórsson (26.), 2-1 Albert
Brynjar Ingason (29.), 3-1 Albert Brynjar
(35.), 4-1 Albert Brynjar (74.).

Staðan
FÉLAG

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

L

16
16
16
16
16
16
17
16
17
17
17
16

U

10
9
9
7
9
8
7
6
6
4
2
2

J

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

T

2
4
4
3
7
6
5
6
8
9
12
13

MÖRK

30
28
24
24
22
24
25
26
22
20
12
16

-

16
14
16
18
22
20
22
26
22
26
31
40

S

34
30
30
27
27
26
26
22
21
16
9
7

Undirbúningsleikir fyrir Eurobasket

Ungverjaland-Ísland 81-66
Stig Íslands: Brynjar Þór Björnsson 14 (4
af 5 í 3ja), Haukur Helgi Pálsson 13, Martin
Hermannsson 13, Hlynur Bæringsson 10,
Tryggvi Snær Hlinason 5, Logi Gunnarsson
5, Kristófer Acox 3, Elvar Már Friðriksson 2,
Ægir Þór Steinarsson 1.

Ungverjaland-Ísland 82-67
Stig Íslands: Martin 17, Haukur Helgi 12,
Hörður Axel Vilhjálmsson 10, Logi 9, Hlynur
5, Ægir Þór 4, Tryggvi Snær 4, Elvar Már 3,
Kristófer 2, Brynjar Þór 1.

Í dag

Pepsi-deild karla
19.15 Valur - Grindavík Valsvöllur
19.15 Stjarnan - Fjölnir Garðabær.
18.50 Man. City - Everton Sport 2
19.00 Stjarnan - Fjölnir
Sport
21.15 Pepsímörkin
Sport
22.40 Síðustu 20
Sport

TÍMAMÓT
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

1011 Njáll Þorgeirsson er brenndur inni á Bergþórshvoli
með heimilisfólki sínu.
1238 Þrjár ættir berjast í Örlygsstaðabardaga í Skagafirði.
1680 Púeblóindíánar hertaka Santa Fe.
1905 Alþingi samþykkir lagningu ritsíma til Íslands.
1942 Friðrik Ólafsson verður stórmeistari í skák.
1973 Ásgeir Sigurvinsson hefur atvinnumannsferil sinn í
knattspyrnu með Standard Liege í Belgíu.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Herbergur
Halldórsson

Bugðulæk 1 (áður Saurbæ í Dölum),
lést á Landakoti þann 16. ágúst. Útförin
fer fram frá Áskirkju fimmtudaginn
24. ágúst kl. 13.00. Ástvinir þakka starfsfólki Landakots á
deild L4 fyrir einstaka alúð, umhyggju og fallegt viðmót.
Þorbjörg Jakobína Magnúsdóttir
Halldór Margeir Ólafsson Danfríður Kristín Árnadóttir
Vilborg Ólafsdóttir
Magnea Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Svandís Matthíasdóttir
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést 13. ágúst á Droplaugarstöðum.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 23. ágúst kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir.
Birgir Hauksson
Gróa Erla Ragnvaldsdóttir
Rósa Hauksdóttir
Baldur Hauksson
Lilja Ingvarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

Ingvar Ragnarsson
Kaplaskjólsvegi 31,

lést á Landspítalanum
föstudaginn 11. ágúst.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju
miðvikudaginn 23. ágúst kl. 13.00.
Hanna Björk Baldvinsdóttir
Sigrún Elfa Ingvarsdóttir
Árni Haraldur Jóhannsson
Fríða Ragna Ingvarsdóttir
Elfa Rut Klein,
Katla Rut Jónsdóttir
Tinna Rut Jónsdóttir

Eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

Ásgeir Bragi Ólafsson

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 22. ágúst kl. 15.00.
Katla Helgadóttir
Ólafur Bragi Ásgeirsson
María Björk Traustadóttir
Ásgeir Þór Ásgeirsson
Ásgeir Örn Ólafsson
Elise Marie Olafsson
Margrét Erla Ólafsdóttir
Kristian K. Nyegaard

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Niccolo Campriani og Petra Zublasing með gullverðlaun um hálsinn árið 2015. Bæði eru þau margverðlaunuð á stórkostlegum ferli í
sinni íþrótt. Þau fá að njóta Íslands, fara í hvalaskoðun og margt fleira á meðan á dvöl þeirra stendur. NORDICPHOTOS/GETTY

Fagna 150 ára afmæli
með fyrirlestri stórskyttna
Elsta íþróttafélag landsins er Skotfélag Reykjavíkur sem heldur upp á 150 ára afmæli sitt í
ár. Fá tvo bestu skotíþróttamenn heims til að tala um afreksíþróttir í dag á fyrirlestri í samstarfi við HR og Íþrótta- og Ólympíusambandið. Konur yfirleitt betri skyttur en karlar.

N

iccolo Campriani og
Petra Zublasing munu
halda erindi um ýmsar
h l i ð a r s ko t í þ r ó tt a
með afreksþjálfun og
markmiðasetningu í
brennidepli en þau eru meðal helsta
skotíþróttafólks heims síðustu ára.
Fyrirlestrarnir munu hefjast á hádegi í
sal M209 í Háskólanum við Reykjavík.
Koma þeirra er í tilefni af 150 ára afmæli
Skotveiðifélags Reykjavíkur, sem er elsta
íþróttafélag landsins.
Niccolo Campriani er tvöfaldur gullverðlaunahafi frá Ólympíuleikunum
í Ríó, auk þess að hafa nælt sér í gullog silfurverðlaun í London fjórum
árum áður. Petra Zublasing hefur, eins
og Campriani, unnið til fjölmargra
heimsbikar- og Evróputitla, sett bæði

heimsmet og ólympíumet og verið
kosin skotíþróttaeinstaklingur ársins
af alþjóðaskotíþróttasambandinu. Þau
hafa æft skotíþróttir frá unga aldri og
hafa frá mörgu að segja er tengist afreksíþróttaþjálfun og markmiðasetningu.
Jórunn Harðardóttir, formaður SR,
segir að félagið standi vel á afmælisárinu. „Við ætlum að halda afmælisboð
von bráðar því þegar félagið varð 150
ára í byrjun júní var stór hluti af fólkinu
okkar á Smáþjóðaleikunum. Þess vegna
var því frestað. Það er mikill uppgangur
hjá konunum sem er ánægjulegt þó
við mættum vera fleiri. Í liggjandi riffli
til dæmis eru konur yfirleitt betri en
karlarnir. Ef fólk hefur ekki þolinmæði
í þetta þá geta það yfirleitt ekki mikið.
Styrkurinn skiptir ekki öllu máli.
Það er einstaklega skemmtilegt að

taka á móti pörum á fyrsta deiti á svæðinu okkar á Álfsnesi. Þá hefur einhver
drengur platað dömuna með sér en
stelpurnar taka yfirleitt karlana í nefið.
Það eru of mikil læti í drengjunum og
þeir hlusta minna hvernig á að gera
hlutina. Þeir fara yfirleitt lúpulegir út,“
segir hún.
Um fyrirlesturinn segir hún að þetta
sé einstakur viðburður sem eigi erindi
við alla sem hafa áhuga á íþróttum.
„Þetta er ekki bara fyrir skotveiðimenn
heldur einnig alla íþróttamenn. Þau eru
með þeim fremstu í heiminum og búin
að einbeita sér að íþróttinni nánast allt
sitt líf. Þau eru vel með máli farin, eru
skemmtileg og hafa frá mörgu að segja.
Bæði eru mjög virt innan skotheimsins
og það er litið upp til þeirra þar,“ segir
hún. benediktboas@365.is

Þ ETTA G E R Ð I ST: 2 1 . ÁG Ú ST 1 9 4 0

Lev Trotskí myrtur
„Trotskí lézt í fyrrinótt af áverka þeim
er hann hlaut af banatilræðinu daginn
áður. Tilræðismaðurinn er sagður hafa
verið áhangandi og aðdáandi Trotskís
um langt skeið, að því er fregnir frá
London herma, og hafi tilræðið því
komið mjög á óvart. Tilræðismaðurinn
er Belgíumaður og heitir van der
Dreschd.“
Svona hefst frétt Þjóðviljans af
morðinu á rússneska byltingarmanninum Lev Trotskí. Lést hann þennan dag
fyrir 77 árum í Mexíkó þar sem hann var
í útlegð frá Sovétríkjunum. Fyrrnefndur
van der Dreschd, sem raunar hét Ra-

món Mercader réttu nafni, var
útsendari Stalíns Sovétleiðtoga og hafði unnið traust
Trotskís. Myrti Mercader
Trotskí með ísexi.
Í lýsingu Þjóðviljans
af Trotskí segir að hann
hafi gengið í Bolsévikaflokkinn árið 1917
og hafi verið framarlega í flokki. „En hann
fjarlægðist meir og meir
stefnu Kommúnistaflokksins og var gerður flokksrækur
1927. Síðan hefur hann dvalið utan

Sovétríkjanna og haft það helzt
fyrir stafni, að níða Sovétríkin
og leiðtoga alþýðunnar,
þar í landi og vinna
róttækri verkalýðshreyfingu og framgangi
sósíalismans það tjón
er hann mátti.“
„Hefur nafni Trotskís
og skrifum mjög verið
haldið á lofti af afturhaldsblöðum og áróðurstækjum auðvaldssinna um
allan heim,“ segir enn fremur í
Þjóðviljanum. – þea

R
A
G
A
D
I
SPARfyrir heimilin í landinu
DW60M6051US

Innbyggð uppþvottavél • Tekur 14 manna
stell • 7 þvottakerfi • Starttímaseinkun •
Orkunýtni A++ • Orkunotkun á ári (kWst)
: 266 • 44db • Stillanleg efrigrind • Grind
efst fyrir hnífapör • 2 þvottaarmar

Framhlið er hvít • Tekur 14 manna stell • 7
þvottakerfi. - 60 mín. hraðkerfi • Starttímaseinkun
• Orkunýtni A++ • Orkunotkun á ári (kWst) : 266
• 44db • Stillanleg efrigrind • Grind efst fyrir
hnífapör • 3 þvottaarmar

Framhlið úr burstuðu stáli • Tekur 14 manna
stell • 7 þvottakerfi • Starttímaseinkun •
Orkunýtni A++ • Orkunotkun á ári (kWst) : 266
• 44db • Stillanleg efrigrind • Grind efst fyrir
hnífapör • 2 þvottaarmar

kr. 96.900.SPARIDAGAVERÐ: 77.900,-

kr. 99.900.SPARIDAGAVERÐ: 79.900,-

kr. 104.900.SPARIDAGAVERÐ: 83.900,-

Uppþvottavél

Uppþvottavél

DW60M6051UW

Uppþvottavél

DW60M6050BB

ecobubble
þvottavélar
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m eingö
Við selju
mótor
lausum gð
yr
með kola
a áb
með 10 ár

20%

afsláttur af
kæliskápum,
uppþvottavélum,
helluborðum
og ofnum

TM

samsungsetrid.is

SAMSUNG WW70J5486MW
ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.
KR. 64.900,SPARIDAGAVERÐ: 51.900,-

49”

55”

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

TM

SAMSUNG WW80
ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.
KR. 119.900,SPARIDAGAVERÐ: 89.900,-

SAMSUNG DV80
ÞURRKARI 8 kg
KR. 119.900,SPARIDAGAVERÐ: 95.900,-

55”

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

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ormsson.is

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900

Gler í Bergvík ehf
Fjárhald ehf
Eignamiðlunin ehf
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Bakarameistarinn ehf.
Félag hársnyrtisveina
ÍSAM ehf.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Horn í horn ehf
Nesskip ehf.
Ígló ehf
Tengi ehf.
S.S. gólf ehf
Vatn ehf
Loft og Raftæki ehf
Bílaklæðningar ehf
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf
Guðjón Gíslason ehf
Exton ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Allianz Ísland hf. söluumboð
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Blikkform ehf

Bliki bílamálun / réttingar ehf
Vatnsvirkinn ehf.
Teledyne Gavia ehf.
Hreint ehf.
Rafholt ehf
Rafbreidd ehf
Dýrabær ehf
Init ehf
Betra bros ehf
Tannlæknastofa Gunnars Lei slf
Hagbær ehf
Rafsetning ehf.
Járnprýði ehf
Verifone Iceland ehf
Innlifun ehf.
Kraftvélar ehf.
Bílasprautun og réttingar Trausta ehf.
Lyfja hf.
Vatnsvirkjar ehf.
Við Sjálf ehf.
Landmótun sf
Snyrtistofan Jóna ehf
AH. Pípulagnir ehf
Íslandsfundir ehf

Metatron ehf
Loftorka Reykjavík ehf
Geislatækni ehf,Laser-þjónustan
JSÓ ehf
Raftækniþjónusta Trausta ehf
Vélsmiðja Þorgeirs ehf.
Sámur sápugerð ehf
Bílasprautun Íslands ehf.
Dalakofinn sf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Fjöl-smíð ehf
Essei ehf
Tannlæknast Harðar sf
Sýningaljós slf
H. Jacobsen ehf
Útfararþjónusta Hafnarfjarðar
Frímann og Hálfdán
VSB-verkfræðistofa ehf
Aflhlutir ehf
Fjörukráin ehf
Burger-inn ehf
Ferskfiskur ehf
Ópal Sjávarfang ehf
CNC Ísland ehf.
Krossborg ehf

Þvottahúsið Faghreinsun/
Kolbakur ehf
Fínpússning ehf
Prentsýn-Merkjasaumur ehf.
Einar í Bjarnabæ ehf
Byggingafélagið Sakki ehf
Dverghamrar ehf.
Léttfeti ehf
Aðalskoðun hf.
Kæling ehf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Skipting ehf
DMM Lausnir ehf
Verslunarmannafélag
Suðurnesja
Nesraf ehf
Maron ehf.
Skólar ehf
Suðurflug ehf
Dacoda
Bílar og Hjól ehf
Æco bílar ehf.
Ráin ehf
Netaverkstæði Suðurnesja ehf
Vísir hf.

Cactus veitingar ehf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Sunnugarður ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Höfðakaffi
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf
Reykjalundur
Guðmundur S Borgarsson ehf
Glertækni ehf
Múrefni ehf
Bílver ehf
Spölur ehf
Sjúkraþjálfun Georgs
Straumnes ehf. rafverktakar
Bifreiðastöð Þórðar Þ.Þórðarson
Verkalýðsfélag Akraness
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar
Garðar Jónsson málarameistari
Eyrarbyggð ehf
Límtré Vírnet ehf.
Vélabær ehf
Marz Sjávarafurðir
Ásklif ehf
Litlalón ehf

RÆKTUNARSAMBAND
FLÓA OG SKEIÐA

Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem
greinst hefur með krabbamein og aðstandendur, þakkar öllum þeim 242 hlaupurum
sem ákváðu að setja krafta sína í Reyjavíkurmaraþonið í þágu félagsins. Innilegar þakkir
fyrir stuðninginn kæru hlauparar og þið
hin sem hétuð á þá og tókuð þátt í að hvetja
hlauparana okkar til dáða á laugardaginn.
Sömuleiðis þökkum við öllum þeim sem gerðu
okkur kleift að birta þessi þakkarorð.
Ykkar stuðningur er okkar Kraftur!
Kynntu þér starfsemi Krafts á www.kraftur.org

Valafell ehf
Kristinn J Friðþjófsson ehf
Hópferðabílar Svans
Kristóferssonar ehf
KG Fiskverkun ehf
Hraðfrystihús Hellissands hf
Þörungaverksmiðjan hf.
Hamraborg ehf
DAKIS ehf.
Sjúkraþjálfun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Vélvirkinn sf
Verkalýðs/sjómannafél
Bolungarvík
Rafverk Alberts Guðmundss ehf
Hótel Flókalundur
Slaghamar ehf.
Grunnslóð ehf
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
TV - verk ehf
Hafkalk ehf
Thorp ehf
Bílagerði ehf
Hársnyrtistofa Sveinu Ragnarsd.

FATNAÐUR OG MERKINGAR

Stéttarfélagið Samstaða
Húnavatnshreppur
Trésmiðja Helga Gunnarssonar
Vélaverkstæði Skagastrandar
Friðrik Jónsson ehf.
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga ( svf. )
Álftagerðisbræður ehf
Vesturfarasetrið
Fjallabyggð
Bessi Skírnisson ehf
Hafnasamlag Norðurlands
Ljósco ehf.
Völuspá, útgáfa ehf
Dýralæknaþjónusta Eyjafj ehf
Raftákn ehf
Hnýfill ehf
Knattspyrnufélag Akureyrar
Pípulagnaþj. Bjarna Fannberg
Jónasson ehf
Verkval ehf
B. Hreiðarsson ehf
Vélaleiga Halldórs G Bald ehf
Blikkrás ehf
Baugsbót ehf

Brúin ehf.
Tengir hf.
Tónsport ehf
Malbikun K-M ehf.
Steypustöð Akureyrar ehf
Sigurbjörn ehf
Gunnar Sigursteinsson
Val ehf
Víkurraf ehf
Dalakofinn Laugum
Skútustaðahreppur
Önundur ehf.
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður
Egersund Ísland ehf
Sigfús Vilhjálmsson
Rafgeisli Tómas R. Zoëga ehf
Síldarvinnslan hf.
Tónspil ehf
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Grábrók ehf.
Hótel Jökull ehf.
Sveitarfélagið Hornafjörður

Atlas kírópraktík ehf
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf.
Árnanes ehf
Holræsa- og stífluþjónusta
Suðurlands ehf.
Súperbygg ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bílasala Suðurlands ehf
Menam veitingahús
Pylsuvagninn Selfossi ehf
Nesey ehf.
Flóahreppur
Svavar Sveinsson
Brekkuheiði ehf
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Halli parket ehf.
Landstólpi ehf
Motivo ehf
Flóra garðyrkjustöð ehf.
Hveragerðiskirkja
Járnkarlinn ehf
Kvenfélag Stokkseyrar
Ásvélar ehf
Fögrusteinar ehf

Gröfutækni ehf
Krappi ehf
Eldstó ehf
Byggðasafnið í Skógum
RafSuð ehf
Geirland ehf
Axel Ó - Sportbær
Nethamar ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Rannsóknarþj Vestmannaeyjum
ehf
Frár ehf.
Vinnslustöðin hf.
Tvisturinn ehf
Skipalyftan ehf.
Suðurprófastsdæmi
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ÞRAUTIR

MÁNUDAGUR

Suðvestan 3-10
í dag, hvassast
norðvestan til.
Skýjað með
köflum
sunnan- og
austanlands, en
annars léttskýjað.
Hiti 10 til 18 stig.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Ivanov átti leik gegn
Dimitrov í Búlgaríu 1983.
Svartur á leik
1. … Hxg2+! 2. Rxg2 (2.
Kxg2 Dxh3+! 3. Kxh3
Bxf3#). 2. … Dxh3+! 3.
Kxh3 Bg4# 0-1. Þorsteinn Þorsteinsson stóð
sig afar vel á EM öldunga
(50+) sem lauk í Barcelona í gær.
www.skak.is: Hraðkvöld
Hugins í kvöld.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

LÓÐRÉTT
1. á endanum
3. óreiða
4. lærlingur
5. málmur
7. skref
10. fuglahljóð
13. af
15. gola
16. amboð
19. golf áhald

7

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

LÁRÉTT: 2. drit, 6. of, 8. úði, 9. kór, 11. nn, 12. stofn,
14. sprek, 16. op, 17. ámu, 18. rot, 20. il, 21. frír.
LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. rú, 4. iðnnemi, 5. tin, 7. fótspor, 10. rop, 13. frá, 15. kula, 16. orf, 19. tí.

Skák

LÁRÉTT
2. skítur
6. úr hófi
8. sprei
9. sönghús
11. tveir eins
12. bolur
14. spýta
16. munni
17. tunnu
18. dá
20. þófi
21. frjáls

Pondus

Eftir Frode Øverli

Hvað? Ertu Já … það kom í
búinn að selja ljós að svalasti
Batmanbílinn? bíll í heimi var
Svalasta bíl í frekar lúðalegur
heimi?
í umferðinni.

Gelgjan

Bros auglýsingavörur með þínu merki

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þá mæli ég ekki
með því.

Ef þú hefur aldrei vaknað
undir dýnunni með kodda ofan í
nærbuxunum þínum
og tærnar flæktar í hárinu á þér …

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is
Bros auglýsingavörur,
Norðlingabraut 14.

Barnalán

333 kr
á dag*
*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Ég og pabbi þinn
vorum frekar
ung þegar við
giftum okkur.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það þýddi að við urðum að
vera skapandi með brúðkaupsskipulagið okkar.
Hvað meinarðu með
“skapandi” …?

Nísk.
Frábært. Ég hélt
að þessi saga væri
með ánægjulegan
endi.

MÁNUDAGUR

21. ÁGÚST 2017
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5%

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

Miðasala og nánari upplýsingar

Ryan
Reynolds

Samuel L.
Jackson

Gary
Oldman

Frá leikstjóra The Dark Knight þríleiksins,
Inception og Interstellar



Salma
Hayek

TOTAL FILM


THE HOLLYWOOD REPORTER





THE HOLLYWOOD REPORTER



enær

VARIETY

Grín-spennumynd ársins!

SÝND KL. 7.50

SÝND KL. 10.30

93%

COLLIDER

SÝND KL. 5, 8, 10.25

SÝND KL. 8, 10.30

VARIETY



ÍSL. 2D KL. 4, 6

SÝND KL. 5

HITMAN’S BODYGUARD
KL. 6:30 - 8 - 9 - 10:30
HITMAN’S BODYGUARD VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 10:30
DUNKIRK
KL. 8 - 10:30
FUN MOM DINNER
KL. 8
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 6
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
KL. 5:50
WONDER WOMAN 2D
KL. 10
PIRATES 2D
KL. 5:20

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

HITMAN’S BODYGUARD
ANNABELLE: CREATION
DUNKIRK
FUN MOM DINNER

HITMAN’S BODYGUARD
KL. 5:30 - 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION
KL. 5:40 - 8 - 10:20
DUNKIRK
KL. 5:40 - 8 - 10:20
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 5:40
WONDER WOMAN 2D
KL. 10:20

KL. 8 - 10:40
KL. 6 - 8:20 - 10:20
KL. 6

AKUREYRI

HITMAN’S BODYGUARD
KL. 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION
KL. 10:30
DUNKIRK
KL. 8
FUN MOM DINNER
KL. 6
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6

KEFLAVÍK

HITMAN’S BODYGUARD
ANNABELLE: CREATION

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:30 - 8 - 10:30

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

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

Góða skemmtun í bíó
ALLIR ÚT AÐ HJÓLA
MEÐ TUDOR

Veldu
öruggt
eð
start m

Eitt mesta úrval landsins
af rafgeymum í allar
gerðir farartækja

TUDOR

Þeir sem vilja hugleiða sig inn í vikuna ættu að láta sjá sig í Nuddstöðinni Chakra í kvöld. NORDICPHOTOS/GETTY

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

21. ÁGÚST 2017
Námskeið

Hvað? HádegisRúll
Hvenær? 12.00
Hvar? Happy Hips, Víkurhvarfi 1
„Viltu koma full/ur af orku heim úr
vinnunni? Auka afköst í vinnu eftir
hádegi? Mæta á æfingu eftir vinnu og
líkaminn endurnærður? Þá eru þetta
tímar fyrir þig. Þú losar um óþarfa
spennu, eykur styrk og snerpu, losnar
við verki/óþægindi sem eru að halda
aftur af þér,“ segir í tilkynningu um
viðburðinn. Skráning fer fram á vef
Happy Hips sem er í Jógasal Plié við
Víkurhvarf 1, Kópavogur

Uppákomur
Hvað? Meat Free Monday
Hvenær? 11.30
Hvar? Public House, Laugavegi 24
Meat Free Monday er haldinn
alla mánudaga á Public House!
Fjórir grænmetisréttir á aðeins 2.990
krónur. Það sem er á matseðlinum í
þetta sinn er meðal annars steiktar
edamame-baunir og steiktir grænmetis-dumplings.

Hvað? Hugleiðslustund og spjall
Hvenær? 20.00
Hvar? Nuddstöðin Chakra, Hamraborg 9
Tilvalið fyrir þá sem vilja hugleiða
sig inn í vikuna. Verð fyrir tímann er
1.000 krónur sem greiðist í reiðufé á
staðnum
Hvað? Ólympíuverðlaunahafar
tala um afreksþjálfun og markmiðasetningu
Hvenær? 12.00
Hvar? Íþróttafræði HR, Menntavegi 1
Skotfélag Reykjavíkur, Háskólinn í
Reykjavík og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands standa saman að
hádegisfyrirlestrum í Háskólanum
í Reykjavík. Viðburðurinn er hluti
af afmælisdagskrá Skotfélagsins
sem heldur í ár upp á 150 ára
afmæli félagsins sem elsta íþróttafélag landins. Niccolo Campriani
og Petra Zublasing munu halda
erindi um ýmsar hliðar skotíþrótta
með afreksþjálfun og markmiðasetningu í brennipunkti en þau eru
meðal helsta skotíþróttafólks heims
síðustu ára. Niccolo Campriani
er tvöfaldur gullverðlaunahafi frá
Ólympíuleikunum í Ríó, auk þess að
hafa nælt sér í gull- og silfurverðlaun
í London fjórum árum áður. Petra
Zublasing hefur, eins og Campriani,
unnið til fjölmargra heimsbikar- og
Evróputitla, sett bæði heimsmet
og Ólympíumet og verið kosin
skotíþróttaeinstaklingur ársins af
Alþjóðaskotíþróttasambandinu.

Tónlist
Hvað? Megas & Kristinn H. Árnason
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
Megas flytur eigin lög og ljóð ásamt
gítarleikaranum Kristni H. Árnasyni.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Húsið verður opnað klukkan 20.30
og miðaverð er 2.500 krónur.

TUDOR

Sýningar

TUDOR
Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

Hvað? Uppbrot
Hvenær? 13.00
Hvar? Gallerí 78, Suðurgötu 3
Sýning listatvíeykisins Siggu og
Möddu í Galleríi 78 var opnuð um
helgina og stendur yfir til 10. september. Listatvíeykið Sigga og Madda
hafa unnið náið saman í list sinni og
skapað sameiginleg verk undir nafninu Sigmar Stórholt sem er þeirra
svokallaða „alter ego“. Afrakstur
þessarar samvinnu eða verka Sigmars Stórholts verður til sýnis í Galleríi 78. Á sýningunni sýna Sigga og
Madda málverk og skúlptúra. Er ekki
tilvalið að byrja vikuna á að skella
sér á listasýningu?
Hvað? Leiðangurinn á Töfrafjallið
Hvenær? 18.00
Hvar? Nýlistasafnið
Nýlistasafnið býður alla velkomna á
sýningu Leiðangursins á Töfrafjallið
í dag á nýju tungli. Leiðangurinn
á Töfrafjallið (2013-2020)* er tilvistarleg tilraun í tíma og rúmi sem
kannar vitundarsvið, þekkingu og
skynjun, fyrr og nú.

Hótel – Veisluþjónustur
Gistiheimili – Mötuneyti
Fjölbreytt úrval af matvöru og veisluréttum

Ljúffengt…
… hagkvæmt og fljótlegt

Danco hefur allt til að auðvelda veitingarnar hvort sem er í
veisluna, mötuneytið, kokteilboðið, skólaeldhúsið, alls staðar.
Forréttir, pizzur, smáréttir, forskornar tertur og fleira.
Eingöngu selt til fyrirtækja
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
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MÁNUDAGUR

Mánudagur
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THE SANDHAMN MURDERS

Frábær sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem fjallar um
rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og lögfræðinginn Noru Lindes sem leysa saman flókin glæpamál sem
upp koma á þessari friðsælu eyju.

MAGNAÐ

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

FEÐGAR Á FERÐ
Í þessum þætti heimsækja
feðgarnir Katrínu Sif Einarsdóttur og svo skreppa þeir í
Stykkishólm til að kynnast
starfsemi Æðaseturs Íslands.

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

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.
FIFTY SHADES OF GREY
Dramatísk bíómynd um
bókmenntafræðinemann
Anastasiu Steele en líf hennar
umbreytist verulega þegar hún
hittir auðmanninn Christian
Grey.

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

STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Kalli kanína og félagar
07.45 The Middle
08.10 2 Broke Girls
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Sullivan & Son
10.40 Fresh off the Boat
11.00 The Last Man on Earth
11.25 Drop Dead Diva
12.05 Mannshvörf á Íslandi
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor US
13.40 The X-Factor US
15.05 The X-Factor US
15.50 Friends
16.10 Friends
16.35 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar
19.25 Feðgar á ferð Þriðja syrpa
þessara frábæru þátta þar
sem feðgarnir Magnús Hlynur
og Fannar Freyr ferðast um
landið sunnanvert og taka hús
á skemmtilegu fólki sem á það
sameiginlegt að hafa einstaklega jákvæða sýn á lífið. Eins og
þeim einum er lagið ná feðgarnir
alltaf að líta á björtu hliðarnar og
hafa sérstaka hæfileika til þess
að draga það besta úr hversdagsleikanum.
19.50 Suits Sjöunda þáttaröðin um lífið á lögfræðistofunni
Pearson Specter Litt í New York.
Ólíkir starfsmenn hennar eru
öllum lagakrókum kunnugir og
eru þaulreyndir þegar kemur að
lausn erfiðra mála, innan veggja
stofunnar jafnt sem utan hennar.
20.35 The Sandham Murders
Sænsk spennuþáttaröð í þremur
hlutum sem byggð er á hinum
vinsælu bókum ritöfundarins
Vivecu Sten. Þættirnir fjalla um
rannsóknarlögreglumanninn
Thomas Andreasson og lögræðinginn Noru Lindes sem búa í friðsælum bæ en undir yfirborðinu er
eitthvað illt á sveimi. 1.3
21.25 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.
22.35 Vice
23.05 Empire
23.50 Lucifer
00.35 Ballers
01.05 Bones
01.50 Murder in the First
02.30 Battle Creek
03.15 The Listener
04.00 The 5th Wave
05.50 The Middle

17.15 New Girl
17.40 The Big Bang Theory
18.05 Mike and Molly
18.30 Modern Family
18.55 Curb Your Enthusiasm
19.30 Stelpurnar
19.55 Who Do You Think You Are?
20.40 Grimm
21.25 The Originals
22.15 The Sopranos
23.15 Sleepy Hollow
00.00 Modern Family
00.25 Curb Your Enthusiasm
00.55 Stelpurnar
01.20 Who Do You Think You Are?
02.05 Grimm
02.50 Tónlist

11.00 Hail, Caesar!
12.45 Brooklyn
14.35 Tootsie
16.30 Hail, Caesar!
18.15 Brooklyn
20.05 Tootsie Skemmtileg
Óskarsverðlaunamynd með
Dustin Hoffman í aðalhlutverki
en hann leikur atvinnulausan
leikara sem þykir erfiður í samskiptum og dulbýr sig sem konu
til að fá hlutverk í sápuóperu.
Hann finnur sig vel í hlutverkinu
og verður smátt og smátt þessi
kona sem hann leikur, og heillar
konur um allt land og hvetur þær
til að losna undan oki manna og
verða meira eins og hún.
22.00 Fifty Shades of Grey
00.05 Unfinished Business Gamanmynd frá árinu 2015 með Vince
Vaughn í aðalhlutverki. Myndin
fjallar um duglegan eiganda lítils
fyrirtækis og tvo félaga hans sem
ferðast saman til Evrópu til að
landa stærsta samningi lífs sín. En
það sem hófst sem venjubundið
viðskiptaferðalag fer á allan hátt
úr skorðum, og þeir lenda meðal
annars á gríðarlegri blætis-kynlífshátíð og á alþjóðlegri ráðstefnu.
01.35 Empire State
03.10 Fifty Shades of Grey

STÖÐ 2 SPORT
07.00 ÍA - ÍBV
08.40 Víkingur R. - KA
10.20 Tottenham - Chelsea
12.00 Barcelona - Real Betis
13.40 Pepsímörk kvenna
14.40 ÍA - ÍBV
16.20 Víkingur R. - KA
18.00 Football League Show
18.30 Spænsku mörkin
19.00 Stjarnan - Fjölnir
21.15 Pepsímörkin
22.40 Síðustu 20
23.00 Man. City - Everton

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

Könnuðurinn
Dóra kl.
09.00, 13.00
og 17.00

GOLFSTÖÐIN
08.00 Wyndham Championship
11.00 Solheim Cup
16.00 Wyndham Championship
19.00 PGA Highlights
19.55 Solheim Cup

RÚV
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 Kastljós
20.00 Í fullorðinna manna tölu
21.00 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Walt Disney
23.15 Arthur og George
00.00 Kastljós
00.20 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
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 starring
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with
James Corden
19.50 Playing House
20.15 Million Dollar Listing
21.00 The Good Fight
21.45 Taken
22.30 Happyish
23.00 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
23.40 The Late Late Show with
James Corden

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
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TILBOÐSDAGAR
17.–23. ÁGÚST

Komdu núna!

30%
AFSLÁTTUR

DAGMAR

2,5 og 3ja sæta

Aðeins

Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
2,5 sæta: 169 x 89 x 87 cm
3ja sæta: 200 x 89 x 87 cm
Fullt verð: 69.900 kr.

Fullt verð: 79.900 kr.

48.930 kr. 55.930 kr.

20%
AFSLÁTTUR

216 cm

ZERO

Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 216 x 143 x 88 cm.

143 cm

tungusófi
Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 71.920 kr.

30%
AFSLÁTTUR

WESTFIELD
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur
hægindastóll.
með skemli.
Ljósgrátt
slitsterkt
áklæði.
Fullt verð:
69.900 kr.

Aðeins 48.930 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

Íhugar nú að stofna
hönnunarfyrirtæki
Fyrir um tveimur
árum fór hin 11 ára
Alba Mist að dunda
sér við að hanna
skartgripi fyrir sig
og mömmu sína en í
dag hafa svokallaðar
„tassle“-eyrnalokkar
sem hún býr til
vakið lukku hjá fólki
í kringum hana.

H

in 11 ára Alba Mist
hefur verið að
hanna skartgripi
í heil tvö ár þrátt
fyrir ungan aldur
og opnaði nýlega
Instagram-síðuna þar sem hún selur
handverk sitt. „Fyrir tæplega tveimur
árum fór ég að hanna ýmislegt sjálf í
höndunum. Sauma, hekla, prjóna og
teikna. Ég hef alltaf föndrað,“ segir
Alba.
„Ég hef hannað ýmsa skartgripi
fyrir mig og mömmu í gegnum árin
en núna fyrir viku síðan ákvað ég að
prófa að gera „tassle“-eyrnalokka. Ég
sýndi mömmu lokkana og hún varð
svo ánægð með þá að hún ákvað að
setja upp Instagram-síðu fyrir mig. Á
örfáum dögum fór síðan allt af stað og
það er búið að vera brjálað að gera,“
útskýrir Alba.
Hún er himinlifandi með síðuna
sem mamma hennar hjálpaði henni
að búa til. „Það er svo mikið að gerast
á Instagram, flott „instastory“ og svoleiðis. Ég er ekki með eigið Facebook
enn þá svo mér finnst skemmtilegt að
hafa Instagram,“ segir Alba sem birtir
afar fallegar ljósmyndir á Instagramsíðunni sinni. „Að taka fallegar myndir
er líka áhugamálið mitt svo ég nýt mín
vel í þessu öllu,“ segir Alba sem mælir
með að áhugasamir skoði Instagramsíðuna hennar, byalbamist. „Þar er
hægt að panta eyrnalokkana mína.“
Fólk er ótrúlega jákvætt,“ segir Alba
sem er þakklát fyrir athyglina sem
hún hefur fengið og er hálforðlaus.

Alba Mist er 11 ára og hefur vakið athygli fyrir skartgripahönnun sína.

„Ég bjóst alls ekki við þessum viðbrögðum.“
En hvað er skemmtilegast við skartgripahönnun? „Að prófa sig áfram með
nýja liti og efni. Ég er alltaf með nýjar
hugmyndir og núna á næstunni er svo
margt í gangi að ég held næstum því að
ég verði að stofna fyrirtæki fljótlega,“
segir hin útsjónarsama Alba.

Danskir tískubloggarar í uppáhaldi
Alba er fædd í Danmörku og bjó
þar fyrstu ár ævi sinnar. Alba kveðst
elska danska tísku og fylgjast vel með
dönskum tískubloggum. „Ég fylgist
svolítið mikið með danskri tísku og
hönnun svo danskir bloggarar eru í
miklu uppáhaldi.“

Aðspurð út í hvað sé langt síðan
að áhuginn á tísku og hönnun hafi
kviknað segir Alba: „Ég hef eiginlega
haft áhugann allt mitt líf vegna þess
að mamma mín er menntuð sem
hönnuður.“
Þegar Alba er spurð út í hvað hún
ætli sér að verða þegar hún verður
fullorðin á hún svolítið erfitt með að
svara. „Það er spurning sem ég spyr
sjálfa mig oft að en það er kannski
erfitt að svara henni í dag. Mér finnst
ég hafa hönnuð í blóðinu en hver veit,
kannski verð ég bara dýralæknir,“
segir Alba sem er nýflutt og byrjar í
Langholtsskóla eftir nokkra daga. „Ég
er bæði mjög spennt og kvíðin á sama
tíma.“ gudnyhronn@365.is

Trúði ekki eigin eyrum

G

uðbjörg Gunnarsdóttir trúði
ekki eigin eyrum þegar hún
fékk hringingu þess efnis að
hún hefði unnið Fiat Tipo í sumarleik Fréttablaðsins. Það var ekki fyrr
en hún heyrði rödd sína glymja í
útvarpinu að hún náði áttum.
Sumarleikur Fréttablaðsins hóf
göngu sína í byrjun júlí. Þátttakendur sendu inn mynd af sinni stund
með Fréttablaðinu og áttu þess kost
að vinna veglega vinninga. Í aðalvinning var Fiat Tipo. Hann féll í
skaut grunnskólakennarum Guðbjargar Gunnarsdóttur og fjölskyldu.
„Synir mínir sáu auglýsingu um
leikinn í blaðinu fljótlega eftir að
hann fór í gang. Þeim datt þessi uppstilling í hug og framkvæmdu hana
án þess að ég vissi af. Þeir komu svo
hlaupandi og sögðu mér að ég yrði
að taka þátt í leiknum. Þeir báðu
mig um að fara inn á Facebook og
skrá mig inn sem ég og gerði. Það
var ekki fyrr en ég sótti viðhengið að

Guðbjörg og fjölskylda voru himinlifandi með vinninginn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ég sá hvers kyns myndin var og verð
nú að viðurkenna að ég var svolítið
hikandi. Við létum hana þó á endanum flakka,“ upplýsir Guðbjörg, en
á myndinni situr annar tvíburasonur
hennar á klósettinu með blaðið.
Guðbjörg segir vinninginn koma

sér vel. „Við eigum einn fjölskyldubíl og annan eldri, en líst afskaplega
vel á þennan nýja.“ Hún segir synina
afar montna með að hafa útvegað
fjölskyldunni bíl og grínast sé með
að hann verði geymdur þar til þeir
fái bílpróf.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU ÞÉR OSTAGOTT

ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 21.–27. ÁGÚST 2017.
PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.

MÁNUDAGURINN
21. ÁGÚST

ÞRIÐJUDAGURINN
22. ÁGÚST

Með fyrstu 1.000 Megaviku-pöntunum Flaska af Domino’s köldu 2 L
dagsins fylgir bíómiði á Logan Lucky Coke fylgir með fyrstu 1.000
Megaviku-pöntunum dagsins.
eða varningur tengdur myndinni.
WWW.DOMINOS.IS

SÍMI 58 12345

MIÐVIKUDAGURINN
23. ÁGÚST
Ostagott með sósu fylgir með
fyrstu 1.000 Megavikupöntunum dagsins.
DOMINO’S APP

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

BAKÞANKAR

Jóhanns Óla
Eiðssonar

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

RISA

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

ÚTSALA
REKKJUNNAR

Déjà vu

Þ

að kallast víst déjà vu, þegar
séð, þegar manni finnst eins
og hann hafi séð eitthvað
eða upplifað áður en samtímis
eins og upplifunin sé ný. Upp á
síðkastið hafa slík atvik orðið
sífellt tíðari í lífi mínu.
„En pabbi, ég er ekki að detta,“
sagði fjögurra ára sonur minn
við mig á dögunum þegar ég bað
hann vinsamlegast um að hætta
að príla í stóru reynitré sem prýðir garð langömmu hans. Hann
gæti dottið. Er ég var yngri varði
ég stundum heilu dögunum í
þessu sama tré og yfirleitt endaði
það þannig að amma, afi eða foreldrar mínir æptu á mig að koma
niður á jörðina á stundinni.
Sjálfur skildi ég aldrei þessa
móðursýki í þeim. Ég var ekki að
gera neitt hættulegt. Það var dauð
grein þarna efst í trénu og hana
þurfti nauðsynlega að fjarlægja.
Það að stífla bæjarlækinn var
einnig nauðsynlegt og ekki máttu
skurðirnir vera óhreinir. Reiðhjólahjálmur var óþarfur því ég
datt hvort sem er aldrei.
Og af hverju máttu ekki allir
dagar vera nammidagar og ís í
eftirrétt? Þegar ég yrði stór ætlaði
ég sko alltaf að borða skyndibita
og þegar ég yrði pabbi fengju
börnin mín alltaf að vera í tölvunni og gera það sem þau vildu.
Það hefur allt saman brugðist.
Déjà vu með skiptum litum kýs
ég að kalla það. „Nei, ég þarf að
bursta þínar tennur.“ „Það er
ekki tölva í boði.“ Ég segi orðin
en eyrun heyra rödd foreldranna.
Andlit afkvæmisins endurspeglar
sama skilningsleysi á óréttlæti
heimsins og ég sjálfur þoldi ekki
forðum.
Djöfuls. Mamma og pabbi
höfðu kannski rétt fyrir sér.

20-70%
AFSLÁTTUR!

÷30%

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

COMO HÆGINDASTÓLL

Vandaður og nettur hægindastóll með
fótaskemil og hallandi baki. Klæddur með
micro-fiber áklæði og fæst í tveimur litum.
Brúnn og Kremlitaður.

Fullt verð 43.500 kr.

SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.

÷50%
÷32%

ARGH!!! 210817#4

NÚ 29.580 kr.
ROYAL CORINNA
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 124.620 kr.

NÚ 87.234 kr.

GERÐU GÓÐ KAUP
KOMDU NÚNA!

TAKMARKAÐ
MAGN!

Bjóðum allt að 12 mánað vaxtalaus kreditkortalán.
Einnig hægt að greiða með netgíró.

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