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Flogið yfir fólk og fé Börn höfðu gaman af þótt fullorðna fólkinu væri ekki öllu jafn skemmt er þessari flugvél var ítrekað flogið lágt yfir sauðfé og mannfólki í Reykjahlíðarrétt í Mývatnssveit í gær. Fé hefur töluvert fækkað þar og trúlega voru fleiri ferðamenn í réttunum en fé. Var aðkomufólkið ekki síst hrifið af margrödduðum söng heimamanna. FRÉTTABLAÐIÐ/BENEDIKT BÓAS

ÁSKRIFTARKORT
BORGARLEIKHÚSSINS
ÞAÐ BORGAR SIG AÐ BÓKA Á NETINU
BORGARLEIKHUS.IS

Útvalinn hópur veiðir
lax í boði Íslandsbanka
Íslandsbanki hefur haldið áfram að bjóða völdum viðskiptavinum sínum í
laxveiði þrátt fyrir að vera kominn í eigu íslenska ríkisins. Hinn ríkisbankinn,
Landsbankinn, býður viðskiptavinum ekkert slíkt og hefur ekki gert frá hruni.
VIÐSKIPTI Þrátt fyrir að vera nú að

Pinex®
Smelt

Munndreifitöflur
250 mg

fullu í eigu ríkisins heldur Íslandsbanki áfram að bjóða völdum viðskiptavinum í laxveiði. Arion banki
bauð viðskiptavinum í tvær veiðiferðir en Landsbankinn enga.
Viðskiptabankarnir, að Landsbankanum undanskildum, hófu
að bjóða völdum viðskiptavinum í
laxveiði á ný árið 2014 eftir að boðsferðirnar voru aflagðar eftir hrun.
Samkvæmt upplýsingum frá
Íslandsbanka bauð bankinn, líkt
og síðustu ár, viðskiptavinum í eina
boðsferð í laxveiði í Norðurá. Edda
Hermannsdóttir, samskiptastjóri
bankans, segir það hafa verið sólarhringsferð. Ekki er upplýst hversu
mörgum var boðið né um kostnað.
Íslandsbanki komst að fullu í eign
íslenska ríkisins vorið 2016 er kröfuhafar Glitnis afhentu ríkinu 95 pró-

Íslandsbanki komst að
fullu í eign íslenska ríkisins
vorið 2016 .
senta eignarhlut sem hluta af stöðugleikaframlagi.
Norðurá í Borgarfirði er ein af
bestu laxveiðiám landsins. Við
Norðurá eru tvö veiðihús en í aðalveiðihúsinu njóta gestir árinnar
fullrar þjónustu „eins og best gerist
á bestu hótelum,“ segir á vef árinnar.
Verð á hverja stöng er mjög breytilegt í laxveiðiám almennt eftir tímabilum yfir sumarið og því erfitt að
finna út hver kostnaðurinn kann
að hafa verið við þessar boðsferðir.
Hann getur numið frá 30 til 150 þúsund krónum á stöng.
Arion banki, sem ríkið á 13 prósenta hlut í, hóf að bjóða viðskipta-
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Nýjar hliðar í Geirfinnsmálinu
DÓMSMÁL „Málið hefur mikið
aðdráttarafl enda mjög margslungið
og dularfullt,“ segir Unnar Steinn
Bjarndal sem Hæstiréttur skipaði
nýverið verjanda Sævars Ciesielskis
vegna endurupptöku Guðmundarog Geirfinnsmálsins.
Unnar segir ekki útilokað að ljósi
verði varpað á nýjar hliðar málanna
við meðferðina í Hæstarétti.
„Ég mun leggja mig allan fram

Unnar Steinn
Bjarndal

við að berjast fyrir þeim málstað
sem Sævar barðist fyrir og margir
trúðu á og það geri ég auðvitað
líka,“ segir Unnar. – aá / sjá síðu 6

vinum í laxveiði sumarið 2014. Voru
það fyrstu boðsferðir bankans frá
hruni. Það sumar var farið í tvær
veiðiferðir en þrjár árið 2015.
Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka,
segir að bankinn upplýsi ekki um
samskipti við viðskiptavini sína.
Hins vegar hafi bankinn áður veitt
upplýsingar um fjölda ferða og í ár
hafi þær verið tvær.
Boðsferðir voru íburðarmiklar og
algengar hjá bönkunum fyrir hrun. Í
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis
kemur fram að samanlagður risnukostnaður Glitnis, Kaupþings og
Landsbankans vegna boðsferða,
gestamóttöku, veiði, íþróttaviðburða
og gjafa á árunum 2004 til 2008 var
rúmlega þrír milljarðar króna. Boðsferðirnar hafi verið birtingarmynd
óhófs. – smj

Fréttablaðið í dag
Halldór

SKOÐUN Elsa Þóra Eysteinsdóttir
skrifar um plastlausan september. 13
SPORT Körfuboltalandsliðið er
án sigurs eftir þrjá leiki á EM. 16
TÍMAMÓT Háskólinn á Akureyri
fagnaði þrjátíu ára afmæli. 20
LÍFIÐ Fólk kaupir sér ennþá
geisladiska og vínylplötur. 28
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK

● FASTEIGNIR

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

VERTU LAUS VIÐ

LIÐVERKI

Þúsundir frá
Heilsugæslu
HEILBRIGÐISMÁL Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur misst 6.500
skjólstæðinga eftir að einkareknar
stöðvar tóku til starfa. Með þeim
hverfur um 200 milljóna króna framlag frá ríkinu og opinbera heilsugæslan þarf að segja upp fólki
Hefur mjög mikil áhrif, segir forstjóri HH. – sa / sjá síðu 4

www.artasan.is
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Lokasprell fyrir veturinn

Veður

Í dag er spáð suðaustan 8 til 13
metrum á sekúndu. Myndarlegt
úrkomusvæði fer yfir landið og því
rignir víða, mest þó sunnanlands.
Hiti 10 til 15 stig. SJÁ SÍÐU 22

Þorgeir Ingi
veitir Tryggva
næði til skrifta
STJÓRNSÝSLA Þorgeir Ingi Njálsson
hefur verið settur umboðsmaður
Alþingis út árið 2017 samhliða
Tryggva Gunnarssyni, kjörnum
umboðsmanni.
Árið 2013 var umboðsmanni falið
að gera fræðsluefni fyrir stjórnsýslu
ríkis og sveitarfélaga. Sökum anna
hefur lítill tími gefist til að vinna
efnið. Áætlað er að það komi út á
næsta ári. Til að gera sér kleift að
ljúka vinnunni fór Tryggvi þess á leit
við forsætisnefnd þingsins að settur
yrði annar umboðsmaður.
Í frétt á vef umboðsmanns segir
að Þorgeir muni sinna daglegum
störfum umboðsmanns en Tryggvi
einbeita sér að fræðsluefninu.
Þorgeir hefur verið dómari við
Héraðsdóm Reykjaness og tekur
sæti í Landsrétti um áramótin. – jóe

Glatt var á hjalla í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í Laugardal þar sem í gær gafst lokatækifæri þetta árið til að skemmta sér rækilega í leiktækjum
garðsins áður en þau verða lögð í vetrardvala. Þá spillti ekki fyrir uppskeruhátíð býbænda og sultukynning kvennfélaga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ábúðarjarðir
ríkisins í mínus

Formaður vill
kvótann áfram

LANDBÚNAÐUR Núverandi ábúðarkerfi felur í sér fjárhagslega áhættu
fyrir ríkissjóð vegna skyldu ríkisins
til endurkaupa á fasteignum ábúanda við ábúðarlok og veðleyfa í
jörðum vegna framkvæmda ábúandans á ábúðartíma. Þetta kemur
fram í úttekt Hagfræðistofnunar
sem unnin var fyrir Fjármála og
efnahagsráðuneytið og birt var á
föstudag.
Samkvæmt úttektinni virðist eiginlegur búskapur aðeins stundaður
á ríflega 60 prósent jarðanna og er
þar aðallega um sauðfjárrækt að
ræða.
Heildarleigutekjur ríkisins af
ábúðarjörðum eru litlar og standa
ekki undir ávöxtun ríkisins af
þessum eignum né nauðsynlegum
rekstrarkostnaði kerfisins. Aðeins
um 20 bændur af 115 eru innan við
fimmtugt. – aá

LANDBÚNAÐUR Mikilvægt er að
snúa af þeirri leið að leggja af framleiðslustýringu í mjólkurframleiðslu
á Íslandi. Þetta kemur fram í pistli
Arnars Árnasonar, formanns Landssambands kúabænda.
Árið 2019 á að endurnýja búvörusamninga og þá kjósa bændur um
hvort framleiðsla verði gefin frjáls
eða kvótanum viðhaldið. „Með því
að gefa framleiðslu frjálsa skapast
hætta á offramleiðslu, sem leitt getur
til óvissutíma og neytt búgreinina til
að bregðast við með aðgerðum sem
gætu orðið sársaukafullar fyrir fjölda
bænda,“ segir Arnar. – jóe

Arnar Árnason,
formaður Landsambands kúabænda

KAREN MILLEN
aðeins:
gleraugnaumgjarðir á

5.900 kr.

KRINGLUNNI 2. HÆÐ - HAGKAUPSHÚSINU, SKEIFUNNI
SPÖNGINNI, GRAFARVOGI

Auglýsa skipulag fyrir
virkjun í Strandasýslu
Árneshreppur auglýsir tillögur að breytingu á aðal- og deiliskipulagi vegna
Hvaleyrarvirkjunar. Framkvæmdirnar eru umdeildar meðal íbúa hreppsins.
Oddivitinn segir það há Vestfirðingum að kaupa orku úr öðrum landshlutum.
SKIPULAGSMÁL Hreppsnefnd Árneshrepps auglýsir nú tillögu að breytingu á Aðalskipulagi hreppsins og
deiliskipulagstillögu vegna fyrirhugaðrar Hvalárvirkjunar.
„Það sem háir Vestfirðingum er að
þeir geta ekki sett upp litla vinnustaði einu sinni, það þarf að kaupa
orku úr öðrum landshlutum,“ segir
Eva Sigurbjörnsdóttir, oddviti
Árneshrepps.
„Þetta er í rauninni ágætt ferli,
að fólki gefist kostur á að senda
athugasemdir, þannig að ég fagna
því að þetta sé auglýst svona opinberlega,“ segir Elín Agla Briem, íbúi
í Árneshreppi, en gagnrýnir annars
fyrirhugaðar framkvæmdir.
Í tillögunum felst meðal annars
heimild fyrir starfsmannabúðum
á framkvæmdasvæðinu, vegir um
virkjunarsvæðið verði skilgreindir
og efnistökusvæði verði skilgreind
við Hvalárósa, í Hvalá og við Hvalárvatn. Frestur til að skila athugasemdum er til 16. október.
Í áliti Skipulagsstofnunar um mat
á umhverfisáhrifum virkjunarinnar
sem birt var í apríl síðastliðnum, er
varað sérstaklega við neikvæðum
áhrifum framkvæmdanna á ásýnd
og landslag svæðisins þrátt fyrir
mótvægisaðgerðir, auk þess sem
vistkerfi og náttúruminjar á svæðinu verði fyrir verulega neikvæðum
áhrifum vegna framkvæmdanna, en
náttúruminjarnar njóta sérstakrar
verndar í náttúruverndarlögum.
Rafmagnið sem virkjunin á að
framleiða er þó ekki ætluð til stóriðju af neinu tagi.
Aðspurð um möguleg áhrif
framkvæmdanna á ferðaþjónustu á
svæðinu segir Eva oddviti hana hafa

Ónefndur foss í Eyvindarfjarðará á Ströndum. MYND/TÓMAS GUÐBJARTSSON.

í för með sér línuveg yfir Ófeigsjarðarheiði og niður í Ísafjarðardjúp,
sem gera myndi að verkum að á
kæmist hringvegur sem yrði nýtanlegur yfir sumarið að minnsta kosti.
„Við erum flest á þeirri skoðun
að þetta myndi opna nýjar víddir
lengra norður á Strandir,“ segir Eva
og lætur þess getið að hún sé sjálf
frumkvöðull í ferðaþjónustu.
„Rafmagnið verður ekki leitt inn í
Árneshrepp heldur út úr hreppnum
og inn í djúp,“ segir Elín Agla Briem.
Hún bætir við að framkvæmdirnar
skapi hvorki störf né rafmagn fyrir
hreppinn og bæti ekki samgöngur
innan hans.
Þá gagnrýnir Elín Agla þennan
virkjunarkost sérstaklega. „Hval-

eyrarvirkjun er 55 megavattavirkjun
en Landsnet hefur aðeins lýst sig
reiðubúið að kaupa 10 megavött
fyrir Vestfirði,“ segir Elín Agla og
bætir við:
„Það eru valkostir um miklu
minni virkjanir á Vestfjörðum sem
myndu uppfylla þessa 10 megavattaþörf með miklu minna raski
en Hvalárvirkjun.“
Aðspurð segist Elín Agla ekki
skilja áhuga meirihluta hreppsnefndarinnar fyrir virkjuninni.
„Það eru einkafyrirtæki, HS orka
og Alterna Power Corpuration í
Kanada, á bak við þessa framkvæmd
sem hugsa ekki um neitt annað en
ágóða fyrir sig.“
adalheidur@frettabladid.is
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RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.
RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

Það er svo dýrmætt að geta kúplað sig út úr amstrinu og gefið sig allan í það sem veitir gleði. Náð fullkomnu jafnvægi.
RAV4 endurstillir þig og kröfur þínar til aksturs. Mýktin er slík að þú kemst lengra og hærra, áreynslulaust í allar áttir
og hönnunin er svipmikil að innan sem utan. Teygðu þig í það sem þú þráir. Komdu og reynsluaktu.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

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

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Fjaðrandi sæti og reglur forði frekari hryggjarbrotum
SAMGÖNGUR Rannsóknarnefnd
samgönguslysa (RNSA) leggur til að
innanríkisráðuneytið setji reglur
sem tryggi öryggi farþega um borð í
svokölluðum RIB-slöngubátum. Er
það gert í ljósi tíðra slysa sem orðið
hafa á farþegum slíkra báta undanfarin ár.
Um miðjan síðasta mánuð skilaði
sjóslysasvið RNSA tveimur skýrslum
sem varða atvik á slíkum bátum.
Skýrslurnar voru birtar fyrir helgi.
Fyrra slysið var í september 2015
skammt frá Húsavík í Ömmu Kibbu
en báturinn er gerður út af Gentle
Giants – Hvalaferðum ehf. Báturinn
sigldi í kjölfar annars skips með

Vill rannnsókn
á United Silicon
STJÓRNSÝSLA Hanna Katrín Friðriksdóttir, alþingismaður Viðreisnar,
vill að Ríkisendurskoðun rannsaki
aðkomu íslenska ríkisins að starfsemi verksmiðju United Silicon í
Helguvík. Hanna vill fá upplýsingar
um kostnað sem ríkið hefur lagt í
verkefnið og forsendur fyrir
umhverfismati.
Í fyrsta lagi vill Hanna fá upplýst hvaða ríkisstyrki fyrirtækið
hefur fengið í formi skattaívilnana,
í öðru lagi hvaða forsendur lágu að
baki umhverfismati og í þriðja lagi
hvernig eftirliti er háttað og hvort
ákveðið sé fyrir fram hve lengi aðilar fái að njóta vafans er upp koma
vandamál. – ebg

Hanna Katrín
Friðriksdóttir

Oddviti Pírata
ekki í framboð

Slys varð um borð í báti frá Ribsafari í Eyjum.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur misst 6.500 skjólstæðinga á síðustu mánuðum eftir að einkareknar stöðvar tóku til starfa. Skjólstæðingarnir taka með sér um 200 milljóna króna framlag frá ríkinu.
Opinbera heilsugæslan þarf því að segja upp fólki. Mikil áhrif á reksturinn, segir forstjóri heilsugæslunnar.
HEILBRIGÐISMÁL Um 6.500 íbúar
á höfuðborgarsvæðinu hafa sagt
skilið við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) á síðustu þremur
mánuðum og fært sig til einkarekinnar heilsugæslu á svæðinu með
tilheyrandi tekjuskerðingu fyrir
opinbera kerfið.
Forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir þetta hafa mikil
áhrif á reksturinn hjá þeim og draga
þurfi saman seglin.
„Já, vissulega hefur þetta mjög
mikil áhrif á okkar rekstur. Fjármögnunarlíkan opinbera kerfisins
og einkareknu heilsugæslunnar
er nákvæmlega það sama og fjármagn fylgir sjúklingi. Það er síðan
hverjum frjálst að velja þá heilsugæslu sem hann vill,“ segir Svanhvít
Jakobsdóttir, forstjóri HH.
Heilsugæslan rekur fimmtán
heilsugæslustöðvar víðsvegar á
höfuðborgarsvæðinu.
Um þrjátíu þúsund krónur fylgja
hverjum einasta skjólstæðingi til
heilsugæslunnar óháð því hvort
sjúklingur skrái sig á heilsugæslu
hjá hinu opinbera eða hjá einkareknum stöðvum. Því hefur heilsugæslan misst um 195 milljónir
króna og þarf að haga seglum eftir
því.
Jónas Guðmundsson, fjármálastjóri HH, segir það verkefni stofnunarinnar að reksturinn taki mið af
þessum nýju aðstæðum.
Á einhverjum heilsugæslustöðvum þurfi að draga saman seglin

15. september í 4 nætur

Frá kr.

49.995
m/morgunmat

FYRIR

21

á flugsæti
m/gistingu
ÁÐUR KR.

79.900
NÚ KR.

39.950

BRATISLAVA
Crowne Plaza
Bratislava

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

þeim afleiðingum að hann skall
niður. Farþegi kastaðist til og heyrði
hrygginn á sér brotna. Sá hefur verið
óvinnufær síðan þá.
Síðara slysið átti sér stað í maí
2016 um borð í bátnum Ölduljóni sem er í eigu Ribsafari ehf. í
Vestmannaeyjum. Ölduhæð var

um 1,5 metrar og féll báturinn
niður í óvæntan öldudal, um þrjá
til fimm metra að sögn aðstoðarskipstjóra, með þeim afleiðingum
að tveir farþegar fremst í bátnum
slösuðust. Annar farþeganna hlaut
brot í hryggjarlið og annar samfall
á hryggjarliðum.
Í báðum tilfellum er það mat
nefndarinnar að ástæða slysanna
hafi verið að bátunum hafi verið
siglt of hratt miðað við aðstæður.
Til að forða því að sambærileg
atvik eigi sér stað leggur RNSA til
að reglur verði settar um slík skip.
Þá er einnig lagt til að fjaðrandi sæti
verði tekin upp í frekari mæli. – jóe

Hálft sjöunda þúsund yfirgefur
heilsugæslu fyrir einkastöðvar

FLUGSÆTI

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

STJÓRNMÁL Halldór Auðar Svansson,
eini borgarfulltrúi Pírata í borgarstjórn, gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu í borgarstjórn eftir
kjörtímabilið.
„Á aðalfundi Pírata í Reykjavík tilkynnti ég nú rétt í þessu um erfiða
ákvörðun sem hefur verið lengi
í fæðingu,“ sagði Halldór í færslu
á Facebook í gær. Hann segist þó
munu starfa áfram í grasrót Pírata.
Þá eigi hann enn verk fyrir höndum
í borgarstjórn. „Stærsta verkefni mitt
verður að tryggja að kláruð verði
almenn lýðræðisstefna fyrir borgina,“ skrifar hann. – gar

Farþegi kastaðist til og
heyrði hrygginn á sér brotna.
Sá hefur verið óvinnufær
síðan þá.

Netverð á mann frá kr. 49.995 m.v. 2 í herbergi.

Skjólstæðingar á biðstofunni í heilsugæslunni í Efstaleiti sem er ein 15 stöðva á höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og fækka starfsfólki. Hluti lækna
sem vinni nú á einkareknu heilsugæslustöðvunum hafi áður unnið
hjá HH og því hafi læknum fækkað
hjá þeim að undanförnu.
Guðjón Brjánsson, fulltrúi Samfylkingarinnar í velferðarnefnd
Alþingis, segir þetta geta haft mjög
neikvæð áhrif fyrir opinbera heilbrigðiskerfið. Hverjum sjúklingi sé
í sjálfsvald sett hvar hann skráir sig
til heimilislæknis.
„Við höfum séð dæmi þess í
Skandinavíu að opinberri heilsu-

Fjármögnunarlíkan
opinbera kerfisins
og einkareknu heilsugæslunnar er nákvæmlega það
sama og fjármagn
fylgir sjúklingi.
Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri
Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins

gæslu hafi verið lokað. Þetta gæti
haft neikvæð áhrif fyrir ákveðna
sjúklingahópa. Nú er hins vegar
opinberu heilsugæslunnar að sýna
það að hún getur veitt góða þjónustu til að keppa við þennan kúnnahóp,“ segir Guðjón.
Markmið með þessum breytingum er að gera heilsugæsluna að
fyrsta viðkomustað sjúklinga og
minnka þannig álag á Landspítalann sem og að allir einstaklingar
geti skráð sig til heimilislæknis.
sveinn@frettabladid.is

Björt framtíð vill að brotaþoli njóti
vafans í kynferðisbrotamálum
STJÓRNMÁL Björt framtíð vill að
brotaþoli njóti vafans í kynferðisbrotum, bæði í regluverkinu og
í framkvæmdinni. Þetta kemur
fram í stjórnmálaályktun ársfundar
flokksins sem fór fram um helgina.
„Það hefur alltaf staðið til hjá okkur
í Bjartri framtíð að taka fastar á
þessu,“ segir Nicole Leigh Mosty,
þingkona flokksins og varaformaður Allsherjar- og menntamálanefndar. Aðspurð um merkingu þessarar
ályktunar og hvort flokkurinn vilji
snúa við þeirri meginreglu að
maður skuli saklaus uns sekt hans
er sönnuð, segir Nicole að málefnið
hafi ekki verið ítarlega rætt á fundinum. „Við náðum því miður ekki að
ræða þetta vel, við vorum að renna
út á tíma, segir Nicole Leigh Mosty,
en vísar til eldri ályktana flokksins
og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.

Nicole Leigh Mosty, þingkona Bjartrar framtíðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í forgrunni ályktunar fundarins
eru þó málefni ráðuneytanna sem
flokkurinn fer með og er sérstaklega lagt að ráðherrum flokksins að
hafa víðtækt samráð við hagsmuna-

aðila og aðra stjórnmálaflokka við
undirbúning mála. Áhersla er lögð
á að ná sem mestri sátt um einstök
mál, í ljósi þess að ríkisstjórnin hafi
minnsta mögulega meirihluta. – aá

NÝR SUBARU
ER ÖRUGGUR VALKOSTUR

Outback PREMIUM BOXER 4WD
Bensín, sjálfskiptur með Eye Sight öryggismyndavélum.
Verð 5.690.000 kr. – Eyðsla 7,0 l/100 km*
kr.

ENNEMM / SÍA /

við
N M 8 3 7 8 5 S u b a*Miðað
ru Ou
t buppgefnar
a c k o gtölur
F o rframleiðanda
e s t e r 5 x 3um
8 eldsneytisnotkun
E X T R A s e p t í blönduðum akstri.

Þú færð EXTRA búnað á nýjan
Outback að verðmæti 400.000

Forester PREMIUM BOXER 4WD,
Bensín, sjálfskiptur
Verð 4.890.000 kr. – Eyðsla 6,5 l/100 km*
Þú færð EXTRA búnað á nýjan
Forester að verðmæti 400.000

kr.

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT
Þú færð EXTRA búnað á nýjan
SUBARU ef þú pantar fyrir 30. september

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í hugann. Lágur
þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með tölvustýrðri stöðugleikastýringu er
lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

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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Verst vætunni

SJÁVARÚTVEGUR Rannsóknarnefnd
samgönguslysa (RNSA) ítrekar í
nýrri skýrslu sinni að þegar verði
hafin endurskoðun á reglum um
losunar- og sjósetningarbúnað um
borð í íslenskum skipum. Þetta er í
annað sinn á þessu ári sem slík tillaga
er send Samgöngustofu í öryggissátt.
Fyrir helgi birti nefndin niðurstöðu sína úr rannsókn á banaslysi
sem varð í maí í fyrra þegar Brekkunesi ÍS 110 hvolfdi á Vestfjarðarmiðum. Færið var vont og hafði
skipstjóri, og jafnframt eini skipverji,
strandveiðibátsins hætt sér á svæði
sem aðrir bátar vildu eigi fara á. Talið
er að alda hafi komið á bátinn en
áverkar á hinum látna og ummerki
á bátnum benda til þess. Enginn var
til frásagnar um atvik.
Sjálfvirkur sleppibúnaður Brekkunessins virkaði ekki en hann var á
um 2,5 metra dýpi meðan báturinn
var á hvolfi. Við prófun virkaði hann
á 3,5 metra dýpi.
Sjálfvirkur sleppibúnaður virkaði
heldur ekki sem skyldi þegar Jóni
Hákoni hvolfdi á svipuðum stað í
júlí 2015. Einn fórst í því slysi og þrír
komust lífs af við illan leik. RNSA
ítrekar eina tillögu sína sem gerð
var í niðurlagi skýrslu um atvikið en
henni var skilað í febrúar.
„Nefndin telur óásættanlegt að
gúmmíbjörgunarbátar losni ekki
frá skipum ef þeim hvolfir,“ segir
í skýrslunni. „[Þ]egar verði hafin
endurskoðun á reglum um losunarog sjósetningarbúnað um borð í
íslenskum skipum og heildarúttekt
á þeim búnaði sem er í notkun í dag.“
– jóe

Sjálfvirkur sleppibúnaður fyrir björgunarbát
virkaði ekki er skipstjóri
handfærabátsins Brekkuness
ÍS 110 fórst á Vestfjarðarmiðum í maí í fyrra.

Líberísk kona sést hér á gangi um stræti miðborgar Monróvíu, höfuðborgar Líberíu. Sökum votviðris hefur hún klætt sig í ruslapoka til að varna því
að klæði hennar verði gegnsósa. Gífurleg rigning hefur verið á vesturströnd Afríku frá því í júní. Ekki liggur fyrir hve margir hafa farist í vætunni, og
afleiddum atburðum, sem herjað hafa á Gana, Níger, Síerra Leóne og önnur lönd á svæðinu, en ljóst er að þeir skipta hundruðum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Nýjar hliðar Geirfinnsmáls hugsanlegar
Ég hef það á tilfinningunni að allir sem
eiga aðild að rekstri þessa
máls finni til aukinnar
ábyrgðar.

Undirbúningur fyrir
málsmeðferð í Hæstarétti er í fullum gangi.
Margvísleg ný gögn geta
enn ratað inn í málið.
Mikið undir fyrir réttarríkið segir verjandi
Sævars.
DÓMSMÁL Ekki er útilokað að ljósi
verði varpað á nýjar hliðar Guðmundar- og Geifinnsmáls við meðferð málsins í Hæstarétti. Þetta segir
Unnar Steinn Bjarndal sem Hæstiréttur skipaði nýverið verjanda
Sævars Ciesielskis.
Ákæruvaldið vinnur nú að samantekt þeirra gagna sem verða lögð
fyrir Hæstarétt, í samráði við verjendur. Að því loknu verða aðilum
málsins gefnir frestir til að leggja
fram greinargerðir og tímasetning
málflutnings í Hæstarétti verður
ákveðin þegar hún liggur fyrir.
„Við erum að tala um marga mánuði,“ segir Davíð Þór Björgvinsson,
sérstakur saksóknari, um tímann
sem undirbúningur fyrir málflutning muni taka.
Unnar Steinn hefur fylgst með
allri umfjöllun um Geirfinnsmál í
gegnum tíðina.
„Málið er auðvitað þess eðlis að
það grípur flesta mjög sem kynna
sér það,“ segir Unnar og bætir við
að það sé vel skiljanlegt að fólk sem
kynni sér málið dragist mjög ákaft
að því. „Málið hefur mikið aðdráttarafl enda mjög margslungið og

Unnar Steinn
Bjarndal, verjandi
Sævars Ciesielskis

Sævar Ciesielski barðist fyrir endurupptöku mála sinna þar til hann lést árið 2011.

dularfullt,“ segir Unnar og bendir
á að málið hafi líka margar hliðar
sem komi þessum málarekstri ekki
beinlínis við. „En það er ekki þar
með sagt að það séu ekki hliðar á
málinu sem verða dregnar fram
undir rekstri málsins sem hafa ekki
komið fram áður.“
„Þetta er mikið magn gagna og
þýðingarmikil málskjöl hlaupa á
þúsundum blaðsíðna,“ segir Unnar

og bætir við að ekki sé útilokað
að frekari gagnaöflun fari fram af
hálfu verjenda. „Það er alveg ljóst að
margvísleg gögn geta enn ratað inn
í málið jafnvel þótt liðinn sé langur
tími og því ekki hægt að útiloka að
það verði varpað ljósi á nýjar hliðar
málsins.“
Unnar segist finna til sérstakrar
ábyrgðar sem verjandi Sævars.
„Það er erfitt að ímynda sér mörg

MYND/BRAGI GUÐMUNDSSON

mál hérlendis þar sem jafnmikið
er undir fyrir réttarríkið og tiltrú
almennings á refsivörslukerfinu
og í þessu máli. Ég hef það á tilfinningunni að allir sem eiga aðild
að rekstri þessa máls finni til aukinnar ábyrgðar vegna þess. Fyrst og
fremst fyrir sakborningana sjálfa og
aðstandendur þeirra en líka fyrir
þjóðina alla,“ segir Unnar Steinn.
Sævar lést árið 2011 án þess að sjá

árangur af áratugabaráttu sinni fyrir
endurupptöku málsins.
„Tilfinning mín fyrir hans málarekstri er sú að þarna fór maður
sem barðist fyrir sakleysi sínu allt
til síðasta dags. Ég mun leggja mig
allan fram við að berjast fyrir þeim
málstað sem Sævar barðist fyrir og
margir trúðu á og það geri ég auðvitað líka,“ segir Unnar Steinn.
Aðspurður um hvers sé að vænta
í málarekstrinum og hvort vænta
megi einhvers konar uppgjörs málsins, segir Unnar:
„Það er mikið undir í þessu máli,
enda ljóst að málið hefur legið lengi
á þjóðinni og ég trúi því að við
eigum, sem þjóðfélag í réttarríki að
læra af því sem fór úrskeiðis í málsmeðferðinni hingað til. En fyrst
þarf auðvitað að ná fram afdráttarlausri niðurstöðu um sakleysi sakborninganna. Um það snýst málareksturinn sem er fram undan.“
adalheidur@frettabladid.is

100 ÁRA
AFMÆLIS
TILBOÐ
Ath! Verð og tilboðsverð kunna að vera háð gengi erlendra gjaldmiðla á hverjum tíma og geta breyst án fyrirvara.

ASX 4x4 sjálfskiptur, dísil

4.190.000
Verðlistaverð: 4.890.000

SVONA VERÐ BÝÐST BARA EINU SINNI Á HUNDRAÐ ÁRA FRESTI
Mitsubishi ASX er fjórhjóladrifinn sportjeppi sem skilar þér miklu afli á mjúkan
og sparneytinn hátt og er sérstaklega vel útbúinn. Þú situr hærra, hefur meira rými
og nýtur fimlegra aksturseiginleika sem auka þægindin í akstrinum. Komdu í reynsluakstur.
• 18" álfelgur
• Bluetooth handfrjáls búnaður
• Rafstýrðir, aðfellanlegir hliðarspeglar

• Leðurklætt aðgerðastýri
• 650W Rockford hljómflutningskerfi
• Skyggt gler í hliðar- og afturrúðu

• Bakkmyndavél og nálgunarvari
• Lyklalaust aðgengi
• Xenon aðalljós

FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ
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Jóhann á heimsbikarmóti
SKÁK Jóhann Hjartarson hóf í gær
þátttöku á Heimsbikarmótinu í
skák en hann tapaði fyrir tékkneska
ofurstórmeistaranum David Navara.
Þetta er í fyrsta sinn frá árinu 2000
sem Íslendingur er meðal keppenda.
Mótið fer fram í Tblisi, höfuðborg
Georgíu. Jóhann, sem tók settið af
hillunni fyrir skemmstu, vann sér
inn þátttökurétt með því að verða
Norðurlandameistari fyrr á þessu
ári.
Alls taka 128 skákmenn þátt en

meðal keppenda eru flestir af allra
sterkustu skákmönnum heimsins.
Keppt er eftir útsláttarfyrirkomulagi. Keppendur tefla tveggja skáka
einvígi og verði jafnt að því loknu er
teflt til þrautar með styttri umhugsunartíma.
Jóhann hafði hvítt í gær gegn
hinum feiknasterka Navara. Vitað
var fyrir fram að á brattan var að
sækja. Í dag verður það svart og
hefst umferðin klukkan 11. Landi
Jóhann eigi sigri er þátttöku hans
lokið á mótinu. – jóe

Framkvæmdir við fiskþurrkunarverksmiðju Lýsis hófust í maí. Hún á að vera tilbúin haustið 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jóhann nýbúinn að leika 1. c4 gegn Navara.

CHESS.COM/MARIA EMELIANOVA

Fiskþurrkun ein í nýju
iðnaðarhverfi Ölfuss
Ekki er ljóst hver kostnaður Ölfuss verður vegna nýs iðnaðarhverfis þangað sem
flytja á fiskþurrkunarverksmiðju Lýsis í Þorlákshöfn. Hann verður í fyrstu hærri
en innheimt lóðargöld þar sem önnur fyrirtæki hafa enn ekki óskað eftir lóð.

BÆJARLIND 16 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI 553 7100 | LINAN.IS
OPIÐ MÁN TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 | LAUGARDAGA 11 - 16

CCG
As a christian church known by many from our internet page
ccg.org, we know there is conciderable interest for our litterature in Iceland. Because of this we would like to conduct a
seminar for interested persons this autumn.
If anyone would like to meet with us, please contact us at
secretary@ccg.org

ÖLFUS Bæjaryfirvöld í Ölfusi geta
ekki svarað hver kostnaður sveitarfélagsins verður vegna framkvæmda
við nýtt iðnaðarhverfi þangað sem
flytja á fiskþurrkun Lýsis í Þorlákshöfn. Ljóst er að kostnaðurinn
verður í upphafi nokkru hærri en
innheimt lóðargjöld þar sem ekkert
annað fyrirtæki hefur sóst eftir lóð.
Ölfus og Lýsi sömdu í október í
fyrra um að fyrirtækið þyrfti innan
fimm mánaða að taka ákvörðun um
hvort það myndi byggja nýja fiskþurrkunarverksmiðju á iðnaðarsvæðinu vestan Þorlákshafnar eða
loka eldri verksmiðju sinni í bænum
fyrir júní 2018. Íbúar í Þorlákshöfn
höfðu þá um langt skeið kvartað
undan ólykt af starfseminni en Lýsi
hefur leyfi til að framleiða 40 tonn af
hráefni á sólarhring í bænum.
Mun sveitarfélagið sjá um gatnagerð að lóð Lýsis og stofnlögn fráveitu, og fyrirtækið ekki þurfa að
greiða umfram 20 milljónir króna í
gatnagerðargjöld. Einnig á að leggja
veitur fyrir heitt vatn, kalt vatn, fráveitu út í sjó, rafmagn og ljósleiðara
og er nú unnið að hönnun og kostn-

Gunnsteinn R.
Ómarsson,
bæjarstjóri Ölfuss

aðargreiningu. Þær framkvæmdir
munu ekki einungis nýtast nýja iðnaðarsvæðinu heldur einnig bjóða
upp á möguleika á hringtengingu á
heitu og köldu vatni í Þorlákshöfn.
„Það liggur ekki endanlega fyrir
hver kostnaður verður við stofnframkvæmdir. Veitulagnaleiðin er
um fjórir kílómetrar í heild og koma
veituaðilar á mismunandi stöðum
inn á hana. Stofnlögn fráveitu er
um 500 metrar. Við gerum okkur
grein fyrir því að framkvæmdakostnaður í upphafi verður nokkru
hærri en gjaldtakan af Lýsi sem er
eðlilegt þegar nýtt hverfi er skipulagt og tekið í gagnið. Væntum þess
að samfélagsáhrifin verði mikil og
jákvæð og við munum með markvissum hætti auglýsa lóðir á svæðinu á næstunni,“ segir Gunnsteinn

R. Ómarsson, bæjarstjóri Ölfuss, í
skriflegu svari til Fréttablaðsins.
„Þó svo ekki sé búið að úthluta
þarna fleiri lóðum finnum við fyrir
áhuga á svæðinu. Vegna þessa er
ekki hægt að segja að sveitarfélagið
verði sérstaklega að ráðast í kostnað
vegna uppbyggingar Lýsis í hverfinu
því allt sem framkvæmt er af hálfu
sveitarfélagsins mun nýtast við
áframhaldandi uppbyggingu,“ segir
Gunnsteinn. Bæjarstjórinn bætir við
að í fyrsta áfanga framkvæmdanna
verði lagður 120 metra vegur inn í
hverfið, að lóð Lýsis, sem verði svo
lengdur í áföngum eftir því sem iðnaðarhverfið byggist upp.
Guðmundur Oddgeirsson, bæjarfulltrúi Ö-listans, sat hjá er samkomulagið við Lýsi var samþykkt.
„Ég er enn á því að Lýsi eigi að loka
fiskþurrkuninni þegar í stað enda er
umhverfissóðaskapurinn sem viðgengst með því að dæla ólofti yfir
heimili íbúa og gesti Þorlákshafnar
með öllu ólíðandi. [...] Ekki á að
gefa neinn afslátt af starfsleyfisskilyrðum,“ bókaði Guðmundur þá.
sveinn@frettabladid.is

25-40%
A F S L ÁT T U R

TILBOÐ Á GRILLUM

1.–15.
SEPTEMBER

Char-Broil aukahlutir á 40% afslætti.
40%

CHAR-BROIL 220B
Grillflötur 416x435 mm
Tveir brennarar

35.940 KR.
VE RÐ ÁÐUR 59.900 KR .

Rekstrarland verslun

Vatnagörðum 10

104 Reykjavík

Sími 515 1500

rekstrarland.is

Rekstrarland er hluti af Olís

Glaðheimar

– þorp í miðju mannlífsins
360

Skoðaðu hverfið á

www.gladheimahverfid.is
og komdu í stafræna útsýnisferð um einstakt
hverfi í miðju höfuðborgarsvæðisins.

EINSTÖK STAÐSETNING
Glaðheimar er lítið samfélag í hjarta Kópavogs, fallegt þorp í miðju
mannlífs, þjónustu og menningar. Í göngu- og hjólafæri eru allar
nauðsynjar, hvort sem um er að ræða skóla, verslanir,
heilbrigðisþjónustu, íþróttamannvirki, veitingastaði eða útivistarog tómstundarsvæði.

SPLUNKUNÝJAR ÍBÚÐIR Í
UPPBYGGÐU UMHVERFI
Útlit húsa og almenningssvæða er úthugsað, íbúðirnar sérlega
bjartar og rúmgóðar og áhersla lögð á lífsgæði og þægindi.

Glaðheimahverfið er samstarfsverkefni Kópavogsbæjar og 8 byggingarfyrirtækja
sem hafa það sem sameiginlegt markmið að byggja upp glæsilega íbúðabyggð á
einstökum stað. Byggingar, frágangur lóða og öll hönnun verður einstök.
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Útgerð Hauks á einnig bátana Knörrinn og Fjald.
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FRÉTTABLAÐIÐ/JÓNAS EMILSSON

Eldur í hvalaskoðunarbáti
sem áður steytti á skeri
SAMGÖNGUR Öryggismönnun á
skipum sem annast farþegaflutninga hérlendis er undir lágmarki
og þörf á að grípa til aðgerða til
að bregðast við stöðunni. Af þeim
sökum hefur Rannsóknarnefnd
samgönguslysa (RNSA) lagt til við
Samgöngustofu að forsendur þess
efnis verði endurskoðaðar.
Tilefni tillögunnar er atvik sem
átti sér stað í ágúst í fyrra um borð
í hvalaskoðunarbátnum Hauki,
sem gerður er út af Norðursiglingu
á Húsavík. Þrjátíu og þrír farþegar
voru um borð en aðeins tveir skipverjar. Afgasrör bátsins fór í sundur
og við það fylltist vélarrúm bátsins
af reyk. Björgunarsveitir voru kallaðar út en báturinn náði að sigla

klakklaust aftur til hafnar.
Skipstjóri bátsins var jafnframt
vélstjóri hans og kemur fram í
skýrslu RNSA um atvikið að hann
telur mönnun vera ábótavant. RNSA
tekur undir þau sjónarmið og beinir
tilmælum til Samgöngustofu að
tryggja mönnun á farþegaskipum.
Annarri skýrslu um atvik á sama
báti var einnig skilað í síðasta mánuði. Þá hafi hann tekið niðri á skeri
við Lundey. Högg kom á skipið en
ekki varð vart við leka. Orsök slyssins var óvarleg sigling skipstjóra
og beinir nefndin þeim tilmælum
til útgerðarinnar að skipstjórum
verði gert skylt að sigla eftir fyrir
fram merktum og öruggum siglingaleiðum til að tryggja öryggi. – jóe

NÝTT
BLAÐ
HÓLF OG GÓLF BREIDD

VVinnur
innur
inn
ur þú

100.000 kr.

inneign hjá Hólf & Gólf?
Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, hvort
sem það er baðherbergi, stofa, eldhús eða annað.
Settu myndina á Instagram og merktu: #bykotrend
Föstudaginn 22. september verður heppinn
vinningshafi dreginn úr pottinum.

#bykotrend
Snapchat:
svartahvitu
Svana Lovísa Kristjánsdóttir hjá
Svart á hvítu verður gestadómari
og verður hægt að fylg jast
með leiknum á www.trendnet.is
/svartahvitu/ á facebook síðu
BYKO og Instagram.

Kim Jong-un sést hér standa vígreifur ásamt samstarfsmönnum sínum yfir vopninu.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Langöflugasta sprengja
Norður-Kóreu til þessa
Stjórnvöld í Pyongyang sprengdu í gær vetnissprengju. Vopnið er þróaðra og
öflugra en talið var að ríkið byggi yfir. Leiðtogar stærstu ríkja heims fordæma
árásina. Flestir kalla eftir hertum þvingunaraðgerðum vegna tilraunarinnar.

NORÐUR-KÓREA Yfirvöld í NorðurKóreu sprengdu í gær vetnissprengju og var hún sú öflugasta
sem ríkið hefur sprengt hingað til.
Tæpt ár er liðið frá síðustu kjarnorkutilraun ríkisins.
Síðla laugardagskvölds, að
íslenskum tíma, tilkynntu norðurkóresk stjórnvöld að þau hefðu
smíðað háþróaða vetnissprengju.
Sprengjan var síðan sprengd neðanjarðar í norðurhluta landsins nokkrum tímum síðar. Talið er að kraftur
sprengjunnar hafi verið á bilinu
fimmtíu til hundrað kílótonn. Til
samanburðar var sprengjan sem
varpað var á Hiroshima fimmtán
kílótonn. Stærsta sprengja sem
Norður-Kórea hafði sprengt hingað
til var rúm fimmtán kílótonn.
Þetta er fyrsta slíka tilraunin
sem Norður-Kórea gerir frá því að
Donald Trump kom sér fyrir í Hvíta
húsinu. Talið er ljóst að henni hafi
verið ætlað að senda skýr skilaboð
til Bandaríkjanna. Klukkustundum
áður en hún sprakk hafði Trump
rætt símleiðis við japanska starfsbróður sinn, Shinzo Abe. Á undanförnum vikum og mánuðum hafði
aukið púður verið sett í eldflaugatilraunir norðurríkisins. Kim Jong-un
hefur fullyrt að þess sé ekki langt
að bíða að ríki sitt verði fært um að
flytja kjarnorkuvopn með slíkum
flaugum.
„Bandaríkin íhuga nú, í bland
við aðrar mögulegar aðgerðir, að

Margfalt öflugri en
síðasta sprengja
Vetnissprengjan sem sprakk í gær
var mun öflugra og fágaðra vopn
en talið var að Norður-Kórea
hefði í fórum sínum. Þá er gerð
hennar talsvert flóknari en klassískrar kjarnorkusprengju.
Venjulegar kjarnorkusprengjur
eru knúnar áfram af kjarnaklofnun. Í vetnissprengjum á kjarnasamruni, líkt og við þekkjum úr
stjörnum, sér hins vegar stað.
Smíði slíkra vopna er flóknari
en þær á móti mun hættulegri
hafi ríki náð tökum á smíðinni.
Eyðilegging á mannvirkjum er
minni en af venjulegri kjarnorkusprengju en áhrif á lífverur eru
öllu meiri. Rússar, Frakkar, Bandaríkin, Bretar og Kínverjar búa yfir
vetnissprengjum í vopnabúri
sínu.
Sprengjunni í gær fylgdi jarðskjálfti 6,3 að styrk. Fannst hann
meðal annars í Kína. Skjálftinn
í kjölfar tilraunarinnar þann 9.
september í fyrra mældist 5,3 að
styrk.
hætta öllum viðskiptum við ríki
sem skipta við Norður-Kóreu,“ tísti
Donald Trump í gær vegna tilraunarinnar. Líkt og við var að búast fór
hann mikinn á samskiptamiðlinum.

Sagði hann meðal annars að landið
væri mikil ógn við öryggi Bandaríkjanna, niðurlægjandi fyrir Kína
og að norðurkóresk yfirvöld „skildu
aðeins einn hlut“.
Varnarmálaráðherra landsins
bætti um betur og sagði að öllum
hótunum gegn Bandaríkjunum eða
bandamönnum þeirra yrði svarað
með „massífum hernaðaraðgerðum“.
„Rússland er enn sannfært um að
unnt sé að leysa stöðuna á Kóreuskaganum með samræðum deiluaðila,“ segir aðstoðarutanríkisráðherra
Rússlands Sergei Ryabkov. Hann
segir enn fremur að Rússar fordæmi tilraunirnar en ótímabært sé
að ræða frekari þvingunaraðgerðir
gegn ríkinu.
Moon Jae-in, forseti Suður-Kóreu,
kallaði eftir hörðustu mögulegu
aðgerðum sem í boði eru. Þar á
meðal var ákall þess efnis að öryggisráð SÞ gripi til aðgerða með það að
markmiði að einangra landið algerlega. Þjóðaröryggisráð Suður-Kóreu
var kallað saman vegna atviksins og
viðbúnaðarstig hersins hækkað.
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði eftir því að öryggisráðið kæmi saman vegna málsins.
Þá sagði Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, tilraunir NorðurKóreu „kærulausar“ og að þær væru
óásættanleg ógn gegn stöðugleika
alþjóðasamfélagsins.
johannoli@frettabladid.is

Japönsk prinsessa lofast almúgamanni
JAPAN Makó prinsessa, elsta barnabarn Akihito Japanskeisara, hefur
trúlofast lögfræðingi sem ekki er
af aðalsættum. Trúlofunin þýðir að
hún mun afsala sér öllum keisaralegum réttindum.
Í japönskum lögum er áskilið að
fólk úr keisarafjölskyldunni verði
að giftast fólki af sambærilegri
stétt eða ella njóta sömu réttinda
og pöpullinn. Verðandi eiginmaður Mako er lögfræðingurinn Kai
Kamuro. Þau kynntust er þau voru
í námi samtímis í Tokyo.
Hávær orðrómur er uppi þess
efnis að keisarinn Akihito muni láta

af embætti á komandi mánuðum en
hann er á níræðisaldri og orðinn
heilsuveill.
Óvissa ríkir um framtíð japönsku keisaraættarinnar en Makó
er aðeins eitt fjögurra barnabarna
keisarans. Ákveði hin þrjú einnig
að gifta frá sér erfðaréttinn er viðbúið að ætt keisarans, sem unnt er
að rekja aftur til ára fyrir Kristsburð,
lognist út af. Hingað til hefur tignin
aðeins erfst í karllegg en umræða
hefur verið uppi í landinu um að
leyfa kvenkyns keisara eða leggja
embætti keisara alfarið niður.
– jóe

Mako og Kei á blaðamannafundi
þar sem þau tilkynntu trúlofun sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

kynnir

Leikari: Jóel Sæmundsson
Leikstjórn: Emma Peirson

SKOÐUN
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Halldór

H

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Við þurfum
nefnilega að
muna að
mannúð og
mannréttindi
eiga að ná yfir
öll aldursskeið rétt eins
og landamæri
og að ekkert
okkar hefur
rétt til þess að
hengja
verðmiða á líf
annarra og
velferð.

vernig líður þér? Hvernig hafa krakkarnir það? Mamma þín? Þú og þitt
fólk? Okkur er tamt að spyrja hvert
annað um líðan og velferð þeirra sem
við þekkjum og látum okkur annt um.
Og þó svo ekki sé alltaf gert ráð fyrir
alveg 100 prósent heiðarlegu svari og kurteisisbragur
sé á samræðunum þá segir þetta okkur heilmikið um
það hvað skiptir máli í lífinu. Velferð fólks og líðan
skiptir okkur máli – blessunarlega.
Margrét Helga Jóhannesdóttir leikkona benti á
það samfélagsmein í viðtali hér á síðum blaðsins á
laugardaginn að í íslensku samfélagi sé alltaf talað um
peninga en aldrei um mannúð eða velferð. Tilefnið
fyrir ábendingunni er gagnrýni Margrétar Helgu á að
lífeyrisþegum sé með óréttlátum hætti refsað fyrir það
að vinna. Það er túlkunaratriði en þó er óhætt að segja
að kerfið sé að minnsta kosti letjandi. Kerfið letur
lífeyrisþega til þess að vera áfram virkir í atvinnulífinu
og sækja sér þangað félagsskap og lífsfyllingu með því
að leggja sitt af mörkum og uppskera í samræmi við
það með sanngjörnum hætti. Þessi einangrunarstefna
er gott dæmi um það hvernig peningar eru hér upphaf
og endir alls, á meðan gildi eins og mannúð og velferð
eru lögð á krónukvarða. Hvað kostar þetta? Það er
spurningin sem öllu ræður og engu eyrir.
Hvernig líður þér? Þetta er spurningin sem við öll,
og íslensk stjórnmál sérstaklega, þurfum að spyrja og
leitast við að svara í opinni einlægri umræðu. Stjórnmál sem snúast bara um peninga en ekki raunveruleg
gildi á borð við líðan okkar og velferð eru á afleitri
leið. Þetta er umræða sem liggur í skotgrafarhernaði
flokkanna og eins og í öðrum hernaði þá er mannúðin
látin liggja á milli hluta og það jafnvel þó svo óbreyttir
falli í einsemd og vanlíðan eins og veruleikinn er í dag.
Það eru ekki aðeins lífeyrisþegar sem tapa á þessari
umræðu. Það er reyndar erfitt að sýna fram á að samfélagið tapi fjármunum með því að halda þessu fólki
frá vinnu, þvert á móti, en látum það liggja á milli
hluta. Samfélagið þarf á vinnandi höndum að halda.
Skólarnir hafa verið í sinni árstíðabundnu og allt að
því örvæntingarfullu leit að starfsfólki að undanförnu,
víða vantar fólk til alls konar starfa og svo má horfa til
vaxandi greina á borð við kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð. Þar er auðvitað brýn þörf á því að geta
speglað allan aldur samfélagsins. Hvað hefði okkur til
að mynda fundist um kvikmyndina Börn náttúrunnar
ef aðalpersónurnar hefðu verið á miðjum aldri? Það
er hætt við að án Sigríðar Hagalín og Gísla Halldórssonar hefði tilnefning til Óskarsverðlauna vart orðið
að veruleika.
Við þurfum nefnilega að muna að mannúð og
mannréttindi eiga að ná yfir öll aldursskeið rétt eins
og landamæri og að ekkert okkar hefur rétt til þess
að hengja verðmiða á líf annarra og velferð. Því eins
og segir í stökunni góðu eftir Húsvíkinginn Kristján
Ólason: Þegar víkur vetrarnótt / og vorsins fuglar klifa.
/ Gömlum manni getur þótt / gaman enn að lifa.

Gríptu lyfin á leiðinni heim
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

Frá degi til dags
Fólkið á flugi
Inga Sæland og félagar í Flokki
fólksins hafa verið á miklu flugi
síðustu daga og vikur. Í nýjum
þjóðarpúlsi Gallup mælist
flokkurinn með ellefu prósenta fylgi og sjö þingmenn yrði
kosið nú. Þá hefur flokkurinn
mælst með menn inni í borginni
í könnunum Fréttablaðsins.
Kannanir eru hins vegar ekki
kosningar og þegar allt kemur
til alls eru það kjörseðlarnir
sem gilda. Ætli flokkurinn sér
að halda sjó er rétt að draga
lærdóm af lífsskeiði Samstöðu,
Íslensku þjóðfylkingarinnar og
annarra skammlífra flokka. Og
Íkarusi auðvitað.
Hvuttar á kænur
Ársfundur Bjartrar framtíðar fór
fram um helgina og kynnti Björt
Ólafsdóttir umhverfisráðherra
þar meðal annars tillögur sínar
um hvutta á kænur. Í aðdraganda fundarins sagði formaðurinn, Óttarr Proppé, að flokkurinn hefði „ekki almennt hlaupið
algerlega í vinsældapólitíkina“.
Óvíst er hvort pollinn fyrrverandi hafi dregið þá ályktun
út frá stefnuskrá flokksins eða
fylgi hans í skoðanakönnunum
en mögulegt er að heimfæra
ummælin á bæði tilvik. Fróðlegt verður að sjá hvort útspilið
nú, og atkvæði Snata, Seppa og
Perlu, nægi til að hífa flokkinn
úr Pilsner-styrkleika eða hvort
hann endi sem maltöl. joli@365.is

Skattaafslættir

N

ýlega hafa borist áskoranir, m.a. frá Samtökum
atvinnulífsins og frá þingmanni Sjálfstæðisflokksins, til fjármálaráðherra um að veita almenningi
skattaafslátt til að kaupa hlutabréf. Óumdeilt er að slík
aðgerð nýtist nær eingöngu tekjuhæstu einstaklingunum
í samfélaginu.

Gunnar
Alexander
Ólafsson
jafnaðarmaður

Það er
undarleg
forgangsröðun að
nota skattkerfið til að
hygla þeim
sem hafa
hæstu
tekjurnar
með því að
veita þeim
sérstakar
hlutabréfabætur.

Miklu fleiri leiðir til sparnaðar
Það er undarleg forgangsröðun að nota skattkerfið til
að hygla þeim sem hafa hæstu tekjurnar með því að
veita þeim sérstakar hlutabréfabætur. Ljóst er að hvorki
lífeyrisþegar né almennt launafólk mun notfæra sér þetta
„kostaboð“ til að lækka skattstofn sinn, af þeirri einföldu
ástæðu að fólk hefur nóg annað við fé sitt að gera en að
kaupa hlutabréf.
Hlutabréfakaup einstaklinga er ein tegund af sparnaði.
Ef tilgangurinn með þessari undarlegu tillögu er að auka
sparnað í samfélaginu eru miklu fleiri leiðir til þess, t.d. að
auka vaxtabætur. Ef það er svigrúm til að lækka skatta er
það meir í anda jafnaðarmennsku að veita fólki skattaaf
skattaafslátt vegna t.d. greiðslna fyrir heilbrigðisþjónustu og
lyfjakaup og vegna ferðakostnaðar af þeim sökum. Einnig
mætti hækka vaxtabótagreiðslur eða veita þeim sem
skulda íbúða- eða námslán skattaafslætti vegna afborgana.
Kolröng forgangsröðun
Hér að ofan eru nefndar þarfari hugmyndir um skattaaf
skattaafslætti sem nýtist fleirum en þeim tekjuhæstu. Það er
kolröng forgangsröðun að berjast fyrir skattaafslætti fyrir
k
hina tekjuhærri, þegar krabbameinssjúkum er neitað um
frádrátt frá skatti vegna mikilla útgjalda vegna heilbrigðisþjónustu.
Fólk getur sótt um frádrátt frá skatti vegna mikilla heilbrigðisútgjalda hjá Ríkisskattstjóra, en þær reglur eru túlk
túlkaðar þröngt og sjaldan fallist á slík erindi. Það segir margt
um hu
hug þingmanna sem berjast fyrir hlutabréfabótum en
ekki fyrir bótum vegna hárra heilbrigðisútgjalda!
Tillaga um skattaafslætti er í samræmi við málflutning
hægri manna og þjónar tekjuhæstu einstaklingum í samfélaginu, um leið og hún gengur gegn jöfnuði og skilur eftir
þá sem hafa meðal og lægri tekjur með sárt enni.
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„Stærsta sinnar tegundar“
Í DAG

Guðmundur
Andri Thorsson

Þ

að urðu tímamót nú
um mánaðamótin
þegar Umhverfisstofnun tók þá ákvörðun
að stöðva starfsemi
kísiliðju United Silicon
í Helguvík. Í fyrsta sinn fær stóriðja
hér á landi ekki að hafa sína hentisemi og stjórnvöld grípa í taumana. Fram til þessa hafa íslensk
stjórnvöld verið heimsfræg fyrir
undirdánugheit við stóriðjuhölda
(„minimum red tape“). Kannski
er þetta ásamt öðru til vitnis um
að nú fari senn að ljúka kafla í
atvinnusögu Íslendinga – stóriðjukaflanum. Vonum það.

Fyrsti áfanginn
Þegar fyrsta skóflustungan var
tekin að kísiliðjunni fyrir þremur
árum var naumast þverfótað fyrir
silkihúfum með skóflur – ráðherrar
og sveitastjórnarmenn vildu allir
fá mynd af sér að moka kolum til
að knýja hjól atvinnulífsins. Allir
töluðu um hversu gríðarlega stórt
þetta yrði. Þannig sagði þáverandi
forsætisráðherra, Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, meðal annars við blaðamenn:
„Þetta er auðvitað mjög gleðilegur dagur því hér er verið að taka
skóflustungu að verksmiðju sem
stefnt er að því að verði sú stærsta
sinnar tegundar í heiminum.
Þetta er líka fyrsti áfanginn í mjög
mikilli uppbyggingu um allt land
þannig að þetta er mjög gleðilegur
dagur.“
Þetta er að sönnu hrollvekjandi
ef rættist draumsýn ráðherrans um
svona „uppbyggingu um allt land“
– United Silicon verksmiðjur í
hverju holti með tilheyrandi brælu
og almennu heilsuleysi. Og hver
og ein auðvitað „sú stærsta sinnar
tegundar í heiminum“ eins og
skóflufólkið þrástagaðist á þennan
„gleðilega dag“. Eins og það væri
eftirsóknarvert markmið í sjálfu
sér að hafa stærsta kísilver í heimi
ofan í byggð.
Enginn af þessum ráðamönnum
virtist hugsa út í orkuþörfina
sem þessu fylgdi eða reikna með
öðru en öllum hugsanlegum en
ósamþykktum virkjunum til að
knýja herlegheitin. Enginn þeirra
virtist hugsa út í þá mengun sem
af muni hljótast; enginn virtist

Enginn af þessum ráðamönnum virtist hugsa út
í orkuþörfina sem þessu
fylgdi eða reikna með öðru
en öllum hugsanlegum en
ósamþykktum virkjunum
til að knýja herlegheitin.
Enginn þeirra virtist hugsa
út í þá mengun sem af muni
hljótast; enginn virtist sjá
það fyrir að verksmiðjan færi
í þrot eftir þrjú ár.

sjá það fyrir að verksmiðjan færi í
þrot eftir þrjú ár. Og hefði á þeim
tíma skapað sér nafn fyrir athugasemdir Vinnueftirlitsins í 17 liðum
vegna aðstöðu starfsfólks, skort
á sérkjarasamningum, eldsvoða,
ógreidd lóðagjöld, vanskil við
verktaka og svo mikla mengun
að íbúar í grennd fundu til verulegra særinda í hálsi og annarra
óþæginda.
Var þó enn langt í land með að
náð yrði markmiðunum sem forsætisráðherrann var svo spenntur
fyrir: að verksmiðjan yrði stærst í
heimi; einungis er búið að byggja
einn ofn af fjórum áformuðum;
enn eru þarna bara 32 MW í stað
áformaðra 128 MW og verður
framleiðslugetan þá orðin 90.000
tonn; hætt við að íbúarnir fái þá
aldeilis að kynnast því hvernig er
að búa í 1,8 kílómetra fjarlægð við
slíka iðju. Síðan ætlar Thorsil að
reisa 110.000 tonna kísiliðjuver.
Samanlagt munu verin brenna um
300.000 tonnum af kolum á ári.
Kolum. Á Íslandi.

Í ósátt við náttúruna
Sú hugmynd að ausa slíku magni
af kísílryki í vitin á íbúum í 1,8
kílómetra fjarlægð er svo sannarlega „sú stærsta sinnar tegundar“;
einhvers konar atlaga að heimsmeti í frekju. Ekki ræður för
umhyggja fyrir fólki, svo mikið er
víst. Allt er þetta til marks um að
í huga íslenskra ráðamanna hefur
það löngum verið svo, að þegar

rekast á hagsmunir almennings og
hagsmunir stóriðju skuli stóriðjan
njóta vafans. Um hagsmuni náttúrunnar þarf ekki að fjölyrða. Margt
bendir raunar til þess að íslenskir
ráðamenn séu margir beinlínis
andvígir náttúrunni og telji það
sérstakt hlutverk sitt að stuðla að
því að framkvæmdir séu ævinlega gerðar í ósátt við náttúruna,
og helst þannig að hún hljóti
sem mestan skaða af. Annað sé
aumingjaskapur. Vera má að þetta
sé arfur hugsunarháttar þar sem sá
þykir mestur bóndi sem tekst að
beita fé sínu á sem mestan nýgræðing, og þá helst á örfoka land.
Þetta kann að vera ýkjukennt
tal en breytir ekki hinu að margt
er enn á huldu um þetta ævintýralega kísilklúður. Guðmundur
Hörður Guðmundsson spyr ýmissa
áleitinna spurninga um þetta brölt
allt saman í grein í Stundinni frá
29. ágúst. Arion banki hefur að
miklu leyti fjármagnað þetta framtak og lífeyrissjóðir hafa sett rúmlega tvo milljarða í þessa hít – og
í ljósi þessa fjárausturs úr sjóðum
almennings hljótum við að mega
vænta svara við að minnsta kosti
helstu spurningunum sem vaknað
hafa. Til dæmis: Hver á þetta?
Guðmundur Hörður spyr:
„Hverjir eru raunverulegir eigendur USI Holding BV, huldufélagsins sem á stærstan hlut í United
Silicon, og hvers vegna fela þeir sig
í Hollandi, þekktu skattaskjóli?“
Hann spyr líka um það hver sé
eigandi Geysis Capital, félags sem á
lóðina í Helguvík, og hvort skattur
af leigu lóðarinnar hafi verið
greiddur hér á landi eða færður
í skjól gegnum hollenska félagið
USI Holding BV, sem er formlegur
eigandi að Geysi Capital.
Á íbúum Suðurnesja hafa dunið
margvísleg áföll á umliðnum áratugum. Framsalskerfið á kvóta í
sjávarútvegi hefur leikið svæðið
grátt eins og aðrar sjávarbyggðir
hér á landi; herinn fór og skildi
eftir sig nokkra kakkalakka og
guð má vita hvaða rusl grafið í
jörðu; Sparisjóður Keflvíkinga var
tæmdur af miklum dugnaði – og
þannig mætti lengi telja. Lausnarorðið í þessu vandræðum var
jafnan eitt og aðeins eitt: stóriðja.
Nú er komið á daginn hvað í henni
felst: mengun, vondur aðbúnaður,
leiðindi og ljótleiki. En það dugmikla fólk sem þarna býr hefur
náð að koma undir sig fótunum
á ný þrátt fyrir öll þessi áföll. Og
hvað varð þeim til bjargar? „Eitthvað annað“: Fólk sem hingað
flykkist til að upplifa fjöll og dali,
mela og klappir, vind og himin, eld
og haf; náttúruna sem ráðamennirnir hafa hatast við svo lengi.

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

Lesa bæði
FBL OG MBL

23%
Lesa bara MBL

11%

Lesa bara FBL

66%

Plastlaus september
Elsa Þórey
Eysteinsdóttir
líffræðingur, í
stjórn plastlauss
september

G

ríðarlegt magn af einnota
plasti er urðað eða endar í
hafinu sem er mikið áhyggjuefni. Samkvæmt könnun Náttúruverndarsamtaka Íslands á viðhorfi
almennings til ástands hafsins frá
2016 hafa 80 prósent Íslendinga
miklar áhyggjur af plastmengun í
hafinu, og er full ástæða til. Hafið er
matarkista okkar en virðist um leið
vera okkar ruslakista. Allir sjá að
það fer ekki saman. Plastlaus september er árvekniátak sem hvetur
fólk til að draga úr notkun á einnota
plasti og bendir á leiðir til þess á vefsíðu sinni og Facebook síðu.

Einnota plast er einungis notað
í nokkrar mínútur, rétt á meðan
drukkið er úr glasi eða borðað af
diski, svo fer það í ruslið, eða í besta
falli í endurvinnslu. Allt plast sem
einhvern tíma hefur verið framleitt
er þó enn til, það brotnar niður í
minni einingar en eyðist ekki. Sum
ríki hafa markað sér stefnu til að
minnka plastnotkun enda er um að
ræða vaxandi vandamál.
Við getum sjálf ákveðið að
minnka notkun á einnota plasti í
okkar daglega lífi. Við getum valið
vörur sem pakkað er í annars konar
umbúðir, sleppt rörum og lokum
þegar við kaupum drykki, farið
með eigin ílát í verslanir sem það
bjóða, keypt sápustykki í staðinn
fyrir brúsa, valið grænmeti sem
ekki er pakkað í plast. Áherslan er á
einnota plast, engin ástæða er til að
henda því plasti sem til er, reynum
að nota minna en endurnotum og
endurvinnum það plast sem fer um

Hafið er matarkista okkar
en virðist um leið vera okkar
ruslakista. Allir sjá að það fer
ekki saman.

hendur okkar. Fjölmörg ráð er að
finna á heimasíðunni plastlausseptember.is
Plastlaus september hvetur okkur
til að kaupa minna af einnota plasti
í september. Við veljum verkefni
við hæfi og hvort við tökum þátt í
einn dag, eina viku, allan mánuðinn
eða til frambúðar. Öll skref í átt að
hreinni jörð eru mikilvæg skref
hversu stór sem þau eru.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup apr.-jún. 2017.
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Yfir 300 vörutegundir
fyrir veitingastaði,
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mhverfisráðherra hefur
friðlýst Jökulsárlón. Engin
vitræn umræða hefur farið
fram um málið og daginn eftir lýsir
ráðherrann því yfir opinberlega að
flokkur hans þurfi að gera meira en
tala minna. Þegar öllu er á botninn
hvolft gerði flokkur hans kannski
betur með því gera minna en hugsa
meira.
Ég tek fram til að forða misskilningi að ég er sjálfur náttúruverndarsinni og einlægur unnandi allrar
náttúru, einkum óspilltrar. Ég veit
að það þarf að taka traustar ákvarðanir í náttúruverndarmálum þegar
slíkar eru teknar, ákvarðanir sem
eru ekki byggðar á skammsýni eða
óskhyggju einstaklinga, ákvarðanir
sem sjá fram í tímann, ákvarðanir
sem skila tilætluðum árangri, en eru
ekki lína í upptalningaskrá ráðherra
í friðunarmálum eða viðleitni hans
til þess eins að gera meira.
Jökulsárlón og Breiðamerkurjökull eru náttúrufyrirbæri í afar örri
náttúrufarslegri þróun og friðlýsing
á slíkum stöðum er vandasamari en
ella. Í slíkum málum þarf að huga
vel að öllum þáttum áður en gripið
er til ákvarðana og skyndiákvarðanir eru ekki líklegar til að skila
góðum árangri. Svona ákvarðanir
í pólitík eru þó ekki nýjar af nálinni og voru hér áður fyrr kallaðar
pennastriksákvarðanir.
Náttúruvernd er afar vandmeðfarið mál og þó flestir viti að náttúruvernd er nauðsynleg þá er ekki
sama hvernig að henni er staðið og
hvernig hún er síðan framkvæmd.

Heimspeki náttúruverndar er flókin
og ekki einhlít og kannski er henni
ekki skenktur nægur þanki. Í náttúruvernd er meira að segja fólgin
alvarleg þversögn og hún hljóðar
svona:
Verndun náttúru hefur þann tilgang að spara viðkomandi náttúru
handa óbornum kynslóðum til þess
að njóta hennar. Þetta felur í sér, að
ef við nútímafólk njótum hennar
þá spillist hún og verður ekki söm í
framtíðinni. Þetta felur líka í sér, að
þegar hinar óbornu kynslóðir sem
náttúran var friðuð handa, taka sig
til og fara að njóta hennar þá spillist hún og verður ekki lengur söm.
Friðunin ber þannig aldrei einfaldan tilætlaðan árangur. Það er í raun
alls ekki hægt að friða náttúruna
með þeim árangri sem til er ætlast.

Tilgangurinn virðist óskýr
Það ætti að vera ljóst að ég er ekki
sérlega hlynntur umræddri friðlýsingu austur á söndum. Hvers
vegna? Í stuttu máli, vegna þess að
málin hafa ekki verið skoðuð nægilega vítt og framsætt. Tilgangurinn
virðist vera óskýr og er kannski í
raun marklaus.
Til hvers leiðir þessi friðun? Það
er oft búið að ræða náttúrufar og
þróun þess á þessum slóðum, bæði
almennt og einstaka þætti þess og
oftast af miklum vanskilningi á eðli
náttúrunnar þarna. Fáir virðast sjá
og skilja djúpum skilningi hvað
þarna er að gerast, það flókna samspil margra og ólíkra náttúrufarsþátta sem þarna eru virkir, hvernig
þetta gerist og til hvers það getur
leitt.
Og svo eru hliðarsporin. Hvaða
áhrif hefur friðlýsingin t.d. á möguleika til mannvirkjagerðar á svæðinu? Verður kannski ekki leyfilegt
að aðhafast neitt, þegar að því
kemur að bregðast þarf við sjávarrofinu á ströndinni við ós Jökulsár,

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar auglýsir hér með, í samræmi við
1. mgr. 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að deiliskipulagi
á flugþjónustusvæði Keflavíkurflugvallar. „Austursvæði — Háaleitishlað “.

Deiliskipulagssvæðið er um 108 ha og liggur í suðausturjaðri Keflavíkurflugvallar.
Það afmarkast til suðurs af umráðasvæði Landhelgisgæslunnar, til vesturs
af flugbrautarsvæði, til norðurs af deiliskipulagi NA-svæðis og til suðausturs
af götunni Þjóðbraut að skipulagssvæði Reykjanesbæjar. Deiliskipulagið byggir
á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013–2030 sem nú er í staðfestingarferli.
Deiliskipulagstillaga þessi verður til sýnis á skrifstofu skipulagsfulltrúa
Keflavíkurflugvallar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á heimasíðu Keflavíkurflugvallar frá og með 4. september 2017.
www.kefairport.is/Um-felagid/Throun/Deiliskipulag/
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við
deiliskipulagstillöguna. Frestur til að gera athugasemdir rennur út 18. október 2017.
Skila skal skriflegum athugasemdum til: Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar,
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 235 Keflavíkurflugvelli eða sveinn.valdimarsson@isavia.is.

Verðum við vegna þessarar
friðunar að búa við það á
næstu áratugum og í fjarlægari framtíð að ekki verði
vegasamgöngur og línulagnir
á milli Suðurlands og Austurlands vegna þess að ekki
má verja eina hugsanlega
vegar- og línustæðið fyrir rofi
sjávar?
þegar það ógnar að setja af stað
lokaþáttinn í því að rjúfa þetta mjóa
haft sem er á milli sjávar og lóns?
Verðum við vegna þessarar friðunar
að búa við það á næstu áratugum
og í fjarlægari framtíð að ekki verði
vegasamgöngur og línulagnir á milli
Suðurlands og Austurlands vegna
þess að ekki má verja eina hugsanlega vegar- og línustæðið fyrir rofi
sjávar? Eða verður að afturkalla
friðunina og lýsa hana markleysu
til þess að geta brugðist við. Ef svo
fer þá hverfur traust manna til friðunar á náttúrunni, ekki bara þarna,
heldur almennt.
Þessi framtíðarsýn er ekki langsótt ímyndun, heldur er þetta
óhjákvæmileg uppákoma í náinni
framtíð. Nær hefði ráðherrum líklega verið að taka þetta varnarmál
á dagskrá núna heldur en að rikka
þess í stað upp óþarfri pennastriksskyndiráðstöfun fyrir svæðið, sem
alls ekki mun hafa nein áhrif á þjóðnauðsynlega landnýtingu á svæðinu
en setur hins vegar varnir vegar og
lagna í uppnám.
Að því viðkvæma máli verður
nánar vikið í næsta hluta greinarinnar.

Refsingin mikla
Haukur
Hauksson,
leiðsögumaður
og magister í
alþjóðamálum

A U G LÝ S I N G U M N Ý T T D E I L I S K I P U L A G
Á K E F L AV Í K U R F L U G V E L L I

Keflavíkurflugvelli, 28. ágúst 2017
F.h. Skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar
Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar.
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Jökulsárlón á
Breiðamerkursandi - Friðun
til óþurftar?
Páll Imsland
jarðfræðingur

Starfsmannaog munaskápar
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inu sinni var ball í Borgarnesi
og var margt gesta, drykkja
var talsverð, keyptu menn
aðallega drykki af barnum og voru
með volga vasapela og buðu með
sér viskí, vodka og kláravín.
Snæfellingar létu sig ekki vanta
og þegar líða var tekið á brutust
út slagsmál mikil á milli Ólsara og
Sandara, að sjálfsögðu út af kvenmanni – Ínu að nafni, ljósri yfirlitum og fagurri mjög. Sandarar
kölluðu hana reyndar alltaf Níu,
jafnvel Nýju, Ína sjálf hélt að um
uppnefni væri að ræða en Sandarar
lofuðu að kynna sér betur bakgrunn
hennar og sögu og bera nafnið rétt
fram. Skemmst er frá því að segja að
Ína fór með Ólsara heim af ballinu
og eiga þau nú börn og buru.
Mikill hiti var í Söndurum vegna
þessa og ákváðu þeir að refsa Ólsurum eins grimmilega og hægt
væri, nú voru góð ráð dýr, settir
voru í gang miklir verkferlar til að
standa í lappirnar og lúffa ekki fyrir
Ólsurum. Stóri dómur kom eftir
miklar vangaveltur, skrif og hringingar; jafnvel Suður: Nú látum við
alla vita hve þessir Ólsarar eru mikil
illmenni og hættum að selja þeim
mjólk, þeir hljóta að byrja að rífast

Mikill hiti var í Söndurum
vegna þessa og ákváðu
þeir að refsa Ólsurum eins
grimmilega og hægt væri, nú
voru góð ráð dýr, settir voru
í gang miklir verkferlar til að
standa í lappirnar og lúffa
ekki fyrir Ólsurum.

við Ínu og skilja við hana, það er þó
skárra að hún sé einstæð móðir en
gift þessum Ólsara. Það er jú alltaf
einhver fórnarkostnaður.
Í stuttu máli brást þetta, Ólsarar
byrjuðu að kaupa mjólk af Hólmurum og nú blómstrar mjólkurbú
Stykkishólms en það á Hellissandi
er í miklum vandræðum og á barmi
gjaldþrots og þeir fyrir Sunnan vilja
ekkert kaupa.
Þetta gengur svo langt að byrjað
er að uppnefna þá á Hellissandi
„sjálfsrefsara“ og masókista.
Menn vona hins vegar að ný og
mjög öflug markaðsherferð úti í
heimi skili tilætluðum árangri, áður
en um seinan er.

SPORT
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EM í körfubolta

Leikir Finna á EM í körfubolta hafa
svo sannarlega ekki verið fyrir hjartveika. Finnska liðið hefur leikið
þrjá leiki á mótinu. Einn þeirra fór
í framlengingu, einn var tvíframlengdur og úrslitin í þeim þriðja
réðust á lokasekúndunum. Finnar
unnu Pólverja í gær, 90-87, eftir tvíframlengdan leik. Ungstirnið Lauri
Markkanen, leikmaður Chicago
Bulls í NBA-deildinni, dró vagninn
fyrir Finnland og skoraði 27 stig og
tók níu fráköst. Finnar hafa unnið
tvo leiki á EM og tapað einum.
Þeir mæta Íslendingum á miðvikudaginn kemur í lokaumferð riðlakeppninnar.

Úrslit

A-riðill
Ísland - Pólland

Jón Arnór Stefánsson veifar til íslenskra áhorfenda eftir tapið fyrir Frakklandi á EM í körfubolta í gær. Jón Arnór skoraði 23 stig í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tilfinningar sem við höfum
ekki fundið fyrir áður
Helsinki

Óskar Ófeigur Jónsson
ooj@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Fyrsti sigur íslenska
körfuboltalandsliðsins á Eurobasket
lætur bíða eftir sér og eftir tvö þrjátíu
stiga töp fyrir Pólverjum og Frökkum
um helgina er fátt sem bendir til þess
að hann náist á þessu Evrópumóti.
Jón Arnór Stefánsson átti sinn
langbesta leik á mótinu og íslensku
strákarnir stóðu vel í Frökkum í gær
með frábærum fyrri hálfleik en það
dugði skammt gegn einu besta körfuboltaliði heims. Þriðja leikinn í röð
stungu mótherjarnir af í þriðja leik
leikhlutanum og á endanum munaði 36
stigum á liðunum.
Jón Arnór kom inn í byrjunarliðið
og skilaði 23 stigum. Hann skipti um
gír frá því í fyrri leikjunum tveimur
þar sem lítið gekk hjá kappanum.
Íslenska liðið stóð mun betur í
mótherjum sínum á EM í Berlín
fyrir tveimur árum en Jóni finnst það
ósanngjarnt að bera EM í Helsinki
saman við mótið í Berlín 2015.
„Ég held að það séu mistök að bera
þetta saman við mótið í Berlín. Fyrir
okkur alla að vera þar í fyrsta skiptið,
með allar þessar tilfinningar þar sem
við vorum að standa í þjóðum og
fá svaka athygli. Allir voru klökkir
eftir hvern einasta leik eftir að vera
syngja með stuðningsmönnunum.
Við erum bara hér og það er mót
mót-

læti. Við höfum alveg jafngott af því.
Við þurfum að læra af því og höndla
það,“ sagði Jón Arnór.
Nú eftir þrjá leiki er íslenska liðið
ekki aðeins búið að tapa öllum
þremur leikjunum sínum heldur
öllum með samtals 95 stiga mun.
Póllandsleikurinn var hins vegar
leikur sem liðið taldi sig eiga möguleika á að landa langþráðum sigri.
„Við höfum aldrei upplifað svona
vonbrigði áður sem lið. Við ætluðum
að vinna, héldum að við gætum
unnið og gerðum okkar besta. Það
var ekki nóg. Eftir leikinn var eftirsjá og okkur langaði að spila leikinn
aftur og allt svoleiðis. Þessar tilfinningar voru að poppa upp í gær sem
við höfum ekki fundið fyrir áður,“
sagði Jón Arnór.
Það er erfitt að mæta í viðtal leik
eftir leik og tala um enn eitt stóra
tapið. Jón Arnór sinnir þó sínum
skyldum með glæsibrag eins og
hann er þekktur fyrir. Það gera líka
liðsfélagar hans.
„Við höfum komist inn á tvö Evrópumót í röð og við höfum verið að
vinna geggjaða leiki heima í Höllinni. Þessi skellur er erfiður þegar
þú ætlar þér einhverja hluti alveg
gríðarlega mikið. Við ætluðum
okkur það í gær. Eins sætt og það er
að ná markmiðinu þá er alveg hrikalega erfitt að bregðast hér öllum og
sjálfum sér líka,“ sagði Jón.
Það má lesa það á reynslumeiri
mönnum liðsins að umræðan um
andleysi eða baráttuleysi innan
liðsins hefur sært menn innan þess.

Ég held að það séu
mistök að bera þetta
saman við mótið í Berlín.
Jón Arnór Stefánsson

Íslensku leikmennirnir eru höfðinu
lægri en flestir mótherjar og glíma
við NBA-leikmenn eða leikmenn
úr sterkustu félagsliðum Evrópu.
Það vissu allir að þetta yrði erfitt og
lýjandi að glíma við þessa stóru og
kraftmiklu menn.
„Mér fannst við koma til baka í
dag. Mér fannst við vera frábærir
í dag. Einhverjir spekúlantar geta
hraunað yfir okkur en við leggjum
okkur alltaf fram. Við börðumst
eins og við gátum. Menn tala alltaf
um eitthvað andleysi, en hvaða andleysi. Menn eru að leggja sig alla fram
í þetta og við erum bara ekki betri en
Frakkarnir. Þeir eru alltaf 30 stigum
betri en við á hverjum einasta degi
nema í einhverjum öskubuskuævintýrum,“ sagði Jón Arnór.
Hann ætlar að njóta tímans í
Helsinki þótt verkefnið sé kannski of
krefjandi fyrir íslenska liðið í dag. „Ég
er að njóta þess að vera hérna. Þetta
geta verið einir af mínum síðustu
landsleikjum. Ég er svo þakklátur að
fá að vera hérna. Spila með Íslandi og
fyrir framan þessa áhorfendur. Þegar
maður er hættur þessu þá á maður
eftir að horfa til baka og hugsa: Djöf
Djöfull var þetta gaman,“ sagði Jón Arnór.

Finnland - Slóvenía
Ísland - Pólland

T ræði leikjanna
Tölf

61

91

Ísland

Pólland

Fráköst

33 - 53

Fráköst

Stoðsendingar 17 - 19 Stoðsendingar
Skotnýting

34% - 42%

Skotnýting

3 stiga skot 7/20 - 10/25 3 stiga skot
Vítanýting
Tapaðir boltar

50% - 89%

Vítanýting

13 - 13 Tapaðir boltar

79

115

Ísland

Frakkland

Fráköst

39 - 39

Fráköst

Stoðsendingar 20 - 31 Stoðsendingar
Skotnýting

36% - 68%

Skotnýting

3 stiga skot 9/30 - 10/18 3 stiga skot
Vítanýting
Tapaðir boltar

91% - 58%

Stig Íslands: Hörður Axel Vilhjálmsson 16,
Martin Hermannsson 14, Hlynur Bæringsson 6/7 fráköst, Brynjar Þór Björnsson 6,
Tryggvi Snær Hlinason 4, Kristófer Acox
4, Logi Gunnarsson 3, Pavel Ermolinskij 3,
Haukur Helgi Pálsson 3/4 stoðsendingar,
Jón Arnór Stefánsson 2.

Grikkland - Frakkland 87-95

Jón Arnór Stefánsson átti flottan leik gegn Frökkum í gær en það dugði skammt gegn einu besta liði heims.
Jón segir að íslenska liðið hafi aldrei upplifað svona vonbrigði áður sem lið eins og að steinliggja á móti Pólverjum á laugardaginn. Jón vill njóta leikjanna sem eftir eru en gætu þeir verið hans síðustu fyrir landsliðið.
Skrifar frá

61-91

Vítanýting

16 - 11 Tapaðir boltar

78-81
79-115

Stig Íslands: Jón Arnór Stefánsson 23/7
fráköst, Martin Hermannsson 13, Kristófer
Acox 10/7 fráköst, Haukur Helgi Pálsson
10/6 stoðsendingar, Hörður Axel Vilhjálmsson 8/6 stoðsendingar, Tryggvi Snær
Hlinason 5, Elvar Már Friðriksson 3, Brynjar
Þór Björnsson 3, Logi Gunnarsson 2, Hlynur
Bæringsson 2.

Slóvenía - Grikkland

78-72

Finnland - Pólland

90-87

Staðan: Slóvenía 6, Frakkland 5,
Finnland 5, Pólland 4, Grikkland 4,
Ísland 3.

B-riðill
Georgía - Þýskaland
Úkraína - Ítalía
Ísrael - Litháen
Georgía - Úkraína
Litháen - Ítalía
Þýskaland - Ísrael

57-67
66-78
73-88
81-88
78-73
80-82

Staðan: Ítalía 5, Þýskaland 5, Litháen 5, Georgía 4, Úkraína 4, Ísrael
4.

C-riðill
Svartfjall. - Ungverjal. 72-48
Tékkland - Spánn
56-93
Króatía - Rúmenía
74-58
Staðan: Spánn 4. Króatía 4, Svartfjallaland 3, Tékkland 3, Rúmenía 2,
Ungverjaland 2.

D-riðill
Lettland - Belgía
Rússland - Serbía
Bretland - Tyrkland

92-64
75-72
70-84

Staðan: Rússland 4, Lettland 3,
Tyrkland 3, Serbía 3, Belgía 3, Bretland 3.

M Á N U DAG U R

4. SEPTEMBER 2017

KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Margir kvíða haustinu
og vetrinum. Hægt er að
gera ýmislegt til að sefa
kvíðann að einhverju
marki.
heilsa ➛4

Vilborg æfði fótbolta um langt skeið en lagði fótboltaskóna á hilluna og tók fram prjónana. MYND/VILHELM

Endar daginn á prjóni
ELDBORG
22. SEPTEMBER
KL. 20:00

Stjórnandi og kynnir:
Sigurður Flosason

Andrea Gylfadóttir
Anna Mjöll Ólafsdótt ir
Ágústa Eva Er lendsdóttir
Ell en Krist jánsdóttir
Krist jana Stefánsdóttir
Ragn heið ur Gröndal
Ragn hildur Gísladóttir
Salka Sól Ey feld
Sigríður Thorlacius
Sérstakur gestur: KK

Vilborg Guðlaugsdóttir hjúkrunarfræðingur fór í Hússtjórnunarskólann til að
læra prjón, hekl og aðra handavinnu. Henni finnst skemmtilegt, slakandi og
skapandi að prjóna. Áður æfði hún fótbolta af miklu kappi. ➛2
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Vilborg er alltaf með nokkur verkefni í gangi í einu og hefur verið óstöðvandi frá því hún lærði að prjóna. MYND/VILHELM

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

F

rá því að Vilborg Guðlaugsdóttir lærði að prjóna hefur
hún verið óstöðvandi og
prjónað hverja flíkina á fætur annarri. „Prjónaáhuginn hafði lengi
blundað með mér en ég hafði ekki
þor til að demba mér út í handavinnu af fullri alvöru. Ég var viss
um að ég gæti ekki prjónað og það
óx mér í augum að lesa og prjóna
eftir uppskriftum. Ég hafði af og
til hugsað um að fara í Hússtjórnunarskólann og þá aðallega út
af handavinnunni. Vinkona mín
ákvað að fara í skólann og úr varð
að ég gerði það líka,“ segir Vilborg, sem æfði fótbolta í átta ár og
spilaði með yngri landsliðunum
fyrir hönd Íslands. „Ég æfði lengst
af með Val og um nokkurt skeið
með Þrótti en lagði fótboltaskóna
á hilluna fyrir nokkrum árum.“

Vilborg hafði áður lokið námi
í hjúkrunarfræði og unnið við
sitt fag um nokkurt skeið en fór í
hlutastarf í eina önn svo hún gæti
tekið námið við Hússtjórnarskólann föstum tökum. „Flestir fara í
skólann strax að loknu stúdentsprófi og ég var því töluvert eldri
en bekkjarsystkin mín, en ég lét
það ekki stöðva mig. Ég lærði ekki
aðeins handavinnu heldur margt
mjög hagnýtt sem hefur komið
sér vel í hversdagslífinu og við
heimilishald. Ég lærði líka að vera
óhrædd við að prófa mig áfram við
að prjóna. Maður lærir mest á því
að reka sig á, þurfa að prjóna áfram
og rekja upp þegar villur verða,“
upplýsir Vilborg, sem er mjög
ánægð með námið.
Það myndaðist góður vinskapur
á milli bekkjarsystkinanna og
Vilborg kynntist einni af sínum
nánustu vinkonum í skólanum. „Ég
varð ekki vör við annað en að fólki
fyndist gott hjá mér að taka þetta

Vilborg fær hugmyndir í blöðum og á
samfélagsmiðlum eins og SnapChat.

Svarthöfði að
hætti Vilborgar.
Hún hannaði
þetta mynstur.

Vilborg er
dugleg að prjóna
á son sinn, sem
er á þriðja ári.

skref og sumar konur sem ég vinn
með nefndu að þær hefðu áhuga á
að fara í Hússtjórnarskólann.“

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
sem
og sögu þar
og menningu
þjóðarinnar.
voru ofnir og
saman
vel undir
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
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FerðamálaskóliÍslands
Íslands •• www.menntun.is
www.menntun.is •• Sími
Sími567
5671466
1466
Ferðamálaskóli

Gaman og gefandi

En hvað finnst Vilborgu skemmtilegast við að prjóna? „Það er
slakandi, mjög skemmtilegt,
skapandi og gefandi. Mér finnst
gaman að gefa öðrum það sem
ég hef prjónað. Ég hef prjónað
sængurgjafir og jólagjafir fyrir
vini og vandamenn og finnst það
persónuleg gjöf. Ég prjóna líka
fyrir basar sem Kristniboðsfélag
kvenna heldur ávallt í nóvember
og ágóðinn rennur til góðs málefnis. Svo er líka nytsamlegt að geta
prjónað vettlinga, sokka og hlý föt
sem nýtast til dæmis á son minn
á leikskólanum og sambýlismann

minn sem er leiðsögumaður.“
Aðspurð segist Vilborg ekki vera
komin á það stig að hanna sjálf
flíkurnar sem hún prjónar. „Ég er
aðeins farin að fikra mig áfram
við að teikna upp mynstur og
prjóna eftir þeim. Ég hef hannað
og prjónað eina fullorðinspeysu og
eina barnapeysu. Yfirleitt finn ég
uppskriftir á netinu eða í blöðum
og skoða prjónasíður á samfélagsmiðlum. Á Instagram fylgist ég til
dæmis með hanneoorlien, petiteknit, mammastrikk, barnehagestrikk og knittingforlove. Svo er
ég með „Strikkere“ á SnapChat. Það
eru stelpur í Noregi sem skiptast
á að vera með snappið. Þær eru
með mismunandi þema í hverri
viku, svo sem byrjendaprjón,
leikskólaprjón og vettlinga- eða

húfuprjón. Þá sýna þær hvað þær
eru að prjóna eða hafa prjónað og
koma með ýmis góð ráð. Ég hef
gaman af því að fylgjast með þessu
og fæ hugmyndir og innblástur að
verkefnum.“
Vilborg skellir upp úr þegar hún
er spurð hvort hún hafi hugsað sér
að sýna prjónaskap á SnapChat.
„Ja, það er reyndar aldrei að vita
nema ég helli mér út í það. Hver
veit?“
Vilborg notar lausan tíma til
að prjóna og er alltaf með nokkur
verkefni í gangi í einu, enda lítur
hún á prjónaskap sem skemmtun
en ekki kvöð. „Ég prjóna yfir
sjónvarpinu eða þegar ég hlusta á
rólega tónlist eða hljóðbók. Mér
finnst gott að enda daginn á því að
prjóna,“ segir Vilborg að lokum.

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

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

Útgefandi:
365 miðlar

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

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson
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Ork
og kvíði?
Spirulina BLUE Performance
er heilbrigð lausn full af lífrænum
næringar efnum sem gefur góða
orku og einbeitingu allan daginn

“Þegar ég vann að
doktorsritgerðinni minni þurfti
ég oft að einbeita mér 12 -14 tíma,
en með Spirulina BLUE hvarf einbeitingaskortur síðdegis og þar með jukust afköstin
og úthaldið. Þrátt fyrir aukna orku kom það
ekki niður á svefni og hvíld, þvert á móti
minni streita, betri hvíld. Síðan þá nota ég
Lifestream Spirulina Blue daglega.”

“Hafði glímt við
kvíða og vanlíðan, leitaði
aðstoðar og byrjaði jafnframt á

Snjólaug Ólafsdóttir, doktor
í umhverfisverkfræði.

Spirulina Blue, með því öðlaðist ég eins
og annað líf, varð glaðari og miklu
orkumeiri. Fór að geta skipulagt mig og
áhugamálið mitt sem er ljósmyndun.
Finn ekki streitu eða kvíðann
plaga mig.”
Hreinn Gottskálksson,
verktaki.

Nýjar umbúðir
sömu gæði

Spirulina BLUE Performance
Lífrænn fjölvítamíngjafi náttúrunnar

Rannsóknir sýna að phycocyanin í Spírulína Blue
styður getu tauga til að takast á við streituálag og
eflir einbeitingu. Styrkir ónæmiskerfið gegn flensum
og kvefi, gefur góða jafna orku allan daginn.

26 vítamín og steinefni, 18 amminósýrur, GLA, omega,
phycocayanin, zeaxanthin,vanilla.

Næringarprófanir eru gerðar við uppskeru og
einnig í neytendaumbúðum.

Lifestream fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa og víðar | celsus.is
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Ekki láta kvíðann stjórna þér
Haustið og yfirvofandi vetur veldur mörgum kvíða en það er mikilvægt að læra að höndla kvíðann því lífið þarf ekki að stjórnast af honum ef þú nærð að taka í taumana í tíma.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

N

ú fer að hausta, sumarfríið og
björtu næturnar á undanhaldi og veturinn, skuldbindingarnar og myrkrið taka við.
Margir kvíða vetrinum og vilja
helst breiða upp fyrir haus og fara
ekki fram úr fyrr en í vor. Hér eru
nokkrar ráðleggingar sem hver um
sig getur sefað kvíða að einhverju
marki og saman hafa þær enn
jákvæðari áhrif. Prófaðu, en í guðs
bænum ekki ætla þér um of. Að
sigrast á kvíða er eins og að borða
fíl, taktu einn bita, eina mínútu eða
eina ráðleggingu í einu og andaðu
djúpt á milli.

Andaðu djúpt

Dragðu andann og finndu hvernig
lungun fyllast og maginn lyftist.
Andaðu svo frá þér og finndu
hvernig axlirnar slakna, hálsinn
opnast og hnúturinn í maganum
minnkar. Einbeittu þér að andardrættinum og ekki því sem þú
kvíðir.

Fáðu knús

Farðu í nudd eða snyrtingu og
leyfðu öðrum að fara um þig
mjúkum og græðandi höndum.
Eða fáðu þína nánustu til að faðma
þig eða klóra þér á bakinu. Góð og
gefandi snerting gefur öryggistilfinningu sem dregur úr streitu og
kvíða.

Farðu út í náttúruna

Í dagsferð, göngutúr, jafnvel bara
út í garð. Dragðu að þér ilminn í
loftinu, finndu fyrir jörðinni undir
fótum þínum, reyndu aðeins á þig.
Það er ábyggilegt að þér líður betur
á eftir.

Farðu snemma í háttinn

Svefnlaus heili fer á yfirsnúning og
sér óvini í öllum hornum.

Kvíði getur verið lamandi og rænt bæði lífsgleði og framkvæmdaorku. NORDICPHOTOS/GETTY

Dragðu úr neyslu á koffíni,
áfengi, sykri og unnum matvörum

Þeir sem þjást af kvíða leita gjarna
í mat, drykk eða örvandi efni til að
slá á kvíðann en það er sennilega
það vitlausasta sem hægt er að gera.
Sá sem kýlir orkuna upp á örvandi
efnum kemur jafnhratt niður og
lendir jafnvel á verri stað en lagt var
upp frá.

Þó að þér finnist
eins og ekkert sé að
þér (nema að þú sért
vonlaus) og að enginn
geti hjálpað þér, þá er
fjöldi fólks sérhæfður í
háskóla í mörg ár til þess
einmitt að hjálpa þér.

Mundu að tilfinningar eru
ekki staðreyndir

Þegar þér líður illa og finnst þú
ömurlegasta manneskja á jarðríki
er alls ekki víst að allir séu á sömu

skoðun. Mundu að þú ert ekki
tilfinningar þínar heldur sá eða sú
sem upplifir þær og að kvíðinn heili
getur talið þér trú um alls konar
vitleysu.

stað vellíðunarferli í líkamanum
sem skilar sér í minni kvíða. Auk
þess veitir hreyfing alls kyns boðefnum útrás sem annars safnast
upp og valda vanlíðan.

Farðu til sálfræðings

Taktu á móti kvíðanum

Þó að þér finnist eins og ekkert sé
að þér (nema að þú sért vonlaus)
og að enginn geti hjálpað þér, þá
er fjöldi fólks sérhæfður í háskóla
í mörg ár til þess einmitt að hjálpa
þér og þeim sem líður eins og þér
líður. Nýttu þér það.

Svitnaðu!

Töfrar ítalska
eldhússins

Áreynsla og líkamsrækt setur af

Ekki berjast á móti þegar kvíðinn
kemur heldur skaltu leyfa honum
að koma, eins og jarðskjálfta eða
öldu að strönd. Ef þú gerir það þá
nær kastið hápunkti og dvínar svo
en ef þú reynir að streitast á móti
styrkist kvíðinn og eflist. Taktu á
móti kvíðaöldunni með andardrætti og mundu: einnig þetta
líður hjá!

Sælkeraverslunin Massimo og Katia Gourmet italiano
býður upp á ljúffengar ítalskar sælkeravörur.

Í

tölsk matargerð nýtur mikillar
hylli um allan heim og þar er
Ísland engin undantekning. Fyrr
á þessu ári opnuðu ítölsku hjónin
Massimo og Katia sælkeraverslun
undir nafninu Massimo og Katia
Gourmet italiano við Laugaveg 163
í Reykjavík þar sem þau selja ljúffengar ítalskar matvörur frá ýmsum
héruðum Ítalíu. „Við bjóðum m.a.
upp á extra virgin ólífuolíu úr handtíndum ólífum með aðeins 0,32 prósent sýrustig. Þessi olía hentar frábærlega vel sem salatdressing, með
kjöti og fiski og súpum svo dæmi séu
tekin. Einnig seljum við gott úrval af
grænum og svörtum ólífum, ýmsar
gerðir af ljúffengum gæðasveppum
í ólífuolíu, grillaða ætiþistla í olíu og
sneidd eggaldin samkvæmt gömlum
hefðum frá Puglia sem er í suðurhluta landsins,“ segir Massimo.

Osturinn og áleggin eru heldur
ekki langt undan að sögn Katia. „Að
sjálfsögðu seljum við hinn fræga
ítalska Parmigiano Reggiano ost,
mortadella-pylsuna sem inniheldur
meðal annars pistasíuhnetur og
er mjög vinsælt álegg á Ítalíu, auk
ýmissa tegunda af skinkum frá
Emilia Romagna sem er í norðausturhluta landsins.“
Meðal annarra ljúffengra vara
nefna þau kryddaðar Salsiccia
Napoli pylsur, ítalska gæðakaffið
frá Kimbo sem kemur frá Napólí,
vel kryddaða salamipylsu, gómsæt chili-, ætiþistla- og ólífumauk
sem er frábært að smyrja ofan á
brauð, ansjósur frá Suður- Ítalíu
og reykta prosciutto-skinku frá
Norður-Ítalíu. „Þess má geta að allar
kjötvörur frá okkur koma frá dýrum
sem hafa verið alin við mannúð-

legar aðstæður og innihalda engin
óæskileg aukaefni.“
Hjónin leggja mikinn metnað í að
bjóða upp á gott verð og persónulega þjónustu. „Einnig má nefna að
við seljum skemmtilega forréttaplatta sem er frábær kostur fyrir þá
sem hafa ekki tíma eða vilja koma
fjölskyldu eða félögum sínum á
óvart, til dæmis í tengslum við partí,
afmælisveislur, fundi eða einfaldlega sem ljúffengt snakk. Fyrir þá
viðskiptavini sem þekkja ekki nógu
vel ítalskar gæðavörur er öllum velkomið að koma og smakka á þeim
vörum sem þeir vilja kynnast.“
Nánari upplýsingar má finna á
Facebook undir Massimo og Katia
Gourmet italiano og símanúmerið
er 588-9898.

Ljúffengar pylsur, skinkur, ætiþistlar, sveppir og fleira góðgæti ættað frá Ítalíu.

Skemmtilegir forréttaplattar sem henta fyrir alls konar tilefni, stór og smá.

Fasteignir.is
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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

Hrl.
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
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

Opið hús á Óttuhæð
Fasteignasalan Tor
T g hefur til
sölu einbýlishús við Óttuhæð
í Garðabæ. Opið hús verður
HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK 8í dag,
mánudaginn 4. septemOPIÐ HÚS Í
MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00
ber klukkan 18.30 til 19.
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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
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etta glæsilega einbýlishús er
308,6 fm á tveimur hæðum.
Lofthæð er mikil en í húsinu
er innbyggð bílageymsla og tveir
sólskálar. Frábært útsýni er frá húsinu. Árin 2006-2007 voru innréttingar og gólfefni endurhönnuð og
um innanhússhönnun sá Guðbjörg
Magnúsdóttir innanhússarkitekt .
Bílastæði við húsið eru hellulögð
með snjóbræðslu. Gróinn garður
með hellulögðum svæðum með
skjólveggjum og heitum potti.
Á neðri hæð eru forstofa, hol,
hjónaherbergi, baðherbergi, sólskáli, sjónvarpsherbergi, bílskúr og
gluggalaust herbergi með vélrænni
loftræstingu sem er inn af bílskúr og
tilvalið til dæmis sem íþróttaherbergi. Hjónaherbergisálman er með
einstaklega fallegu og vönduðu
baðherbergi inn af, með góðri
sturtu og innréttingu og miklum

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Glæsilegt einbýli við Óttuhæð í Garðabæ.

fataskápum. Útgengt er frá baðherberginu út í garð og að heitum
potti. Frá hjónaherberginu er einnig gengið út í sólskála.
Á efri hæðinni eru stofa, eldhús, sólskáli, þrjú svefnherbergi,
fataherbergi, þvottaherbergi og
baðherbergi.
Á efri hæð hússins er góð lofthæð
og innbyggð halogenlýsing. Í einu
meira og minna samhangandi rými
með stórum og miklum gluggum er

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

stofa með fallegum arni, borðstofa,
sólskáli og eldhús.
Þetta er glæsilegt einbýlishús
með frábæru útsýni, í fallegri götu á
góðum stað í Garðabæ þar sem góðir
skólar og leikskólar eru í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís
Rafnsdóttir sölustjóri gsm 8202222 netfang hafdis@fstorg.is eða
Sigurður Gunnlaugsson fasteignasali.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Finndu okkur
á Facebook
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Baugakór 34, 3 herb. hæð
Gullfalleg 3ja. herbergja 1. hæð í fjórbýlishúsi með góðum suður
palli. Stór og björt stofa og borðstofa, eldhús opið inn í borðstofu, þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Opið hús í dag kl. 17:30 og 18:00
Upplýsingar veitir Gunnlaugur 617 5161

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

Akrakór - Stórt einbýlishús .
Til sölu stórt 340 fm einbýlishús með ýmsa skipulags og nýtingar
möguleika. Möguleiki á 2- 3 íbúðarrýmum. Húsið selst tilbúið til
innréttingar skv. fyrirliggjandi skila- og sölulýsingu. V. 89,0 m.
Nánari upplýsingar um skoðunartíma á skrifstofu.
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Hverafold 23 - 3ja herb + bsk.
Vel skipulögð mikið endurbætt 95 fm endaíbúð ásamt tveimur
stæðum í lokuðu bílskýli. Gengið upp eina og hálfa hæð. 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 17:30 -18:00.
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

HÚ
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Arnarstapi - Vönduð sumarhús
Eignin saman stendur af 82,3 fm sumarhúsi og 37 fm gesthúsi,
alls 119,6 fm, sem standa á 2120 fm lóð í einstöku landslagi með
útsýni til allra átta. Stórir afgirtir sólpallar tengja húsin saman.
Bæði húsin hafa heitan pott. Stærra húsið er byggt 2002 og gesthúsið 2006. Bæði húsin er vel byggð og haganlega skipulögð á
allan hátt. Upplýsingar veitur Bogi 699344

Fannahvarf 3 - Þriggja herbergja
Glæsileg þriggja herb.íbúð á annari hæð í viðhaldslitlu fjölbýli.
Sér inngangur, flísalögð forstofa, björt stofa með parketi á gólfum
og útgengi á suður svalir. Tvö góð svefnh, fallegt eldhús sem er
vel tækjum búið, flísalagt baðherbergi og þvottahús og geymsla í
sér rýmum innan íbúðar. Falleg eign á góðum stað. Stutt er í
fallega náttúru. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgfsl. s: 896-2953.

Álfaskeið 94, fjögurra herb. m. bílsk.
Falleg fjögurra herbergja íbúð ásamt bílskúr. Sér inngangur, þrjú
svefnherbergi, eldhús og stofa í opnu samliggjandi rými, suður
svalir, fallegt baðherbergi með sturtuklefa, sameiginleg hjólageymsla og sér geymsla í kjallara. Eignin er laus til afhendingar
við kaupsamning. Opið húsi í dag kl. 17:15 - 17:45. Nánari
uppl. veitir Brynjólfur Snorrason, lgfs. s: 896-2953.

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

Hæðarbyggð 19 - einbýli með auka íbúð.
Glæsilegt 347 fm einbýli í friðsælu hverfi í Garðabæ. Í dag eru
þrjár íbúðir í eigninni sem gefa afar góðar leigutekjur en lítið mál
er að breyta eigninni á ný í gott fjölskylduhús með einni auka
íbúð. Umhverfis eignina eru svalir og gróinn og skjólgóður garður
með sólpalli. Falleg eign með mikla möguleika á góðum stað í
Garðabæ. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgfsl. s: 896-2953.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá - Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.
1.500 fermetra iðnaðarhúsnæði óskast til kaups með góðri lofthæð innkeyrsludyrum á svæðum 101 -108 í Reykjavík

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
Flókagata 4. Parhús miðsvæðis í Reykjavík.

Berjarimi 9. 5 herbergja íbúð með sérinngangi.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fín og vel skipulögð 125,1 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu. Sér inngangur er í íbúðina.
Nýlegur sólpallur til suðvestur út af stofu/borðstofu.
Nýlegt harðparket á gólfum. Húsið hefur verið
þó nokkuð endurnýjuð að utan og í sameign á
undanförnum árum. M.a. var húsið allt múrviðgert
og málað árið 2015 ásamt því að svalagólf voru
flotuð. Stutt í leikskóla og skóla.

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15-17.45
Fallegt og vel skipulagt 249,0 fm. parhús
(heildarhúseign) á tveimur hæðum auk kjallara
á eftirsóttum stað við Flókagötu.
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Í dag eru þrjár íbúðir í húsinu. Tvennar suðursvalir og sólpallur til suðurs. Eignin stendur
á 278,0 fm. lóð, sem er tyrfð og afgirt með
steyptum veggjum. Hér er um að ræða eign
á frábærum stað miðsvæðis við miðbæ
Reykjavíkur. Húseign sem bíður upp á mikla
möguleika

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

Verð 48,9 millj.

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

S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

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

Verð 97,9 millj.

Hólahjalli 12 – suðurhlíðar Kóp. Einbýlishús á einstökum útsýnisstað.
Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15-17.45
Vandað og glæsilegt 374,3 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum, að meðtöldum tvöföldum bílskúr,
á einstökum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.
Eignin stendur efst og innst neðan við götu sem
er lokuð og róleg botngata, og vísar á móti suðri.
Allar innréttingar, gólfefni og loftaklæðningar eru
afar vandaðar úr kirsuberjaviði. Á efri hæð hússins
er mjög mikil lofthæð og innfelld lýsing í loftum.
Mögulegt væri að gera aukaíbúð í hluta neðri
hæðar hússins. Húsið er teiknað af Hildigunni
Haraldsdóttur og fékk hönnunarverðlaun Kópavogs árið 1994.
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Verð 109,0 millj.

Verð 139,9 millj

Háteigsvegur. Parhús – góð staðsetning.
Fallegt og vel skipulagt 200,3 fm. parhús á þremur
hæðum og með tvennum svölum við Háteigsveg,
gegnt Háteigskirkju. Sérstæður 30,4 fm. bílskúrs.
Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengi á suðursvalir. Hjónaherbergi með útgengi á suðursvalir.
Stórt eldhús. Mögulegt er að setja sérinngang
á kjallara og útbúa litla íbúð. Húsið að utan var
múrviðgert og málað árið 2013 og útitröppur voru
lagfærðar árið 2016. Húsinu fylgir sérafnotaflötur
vesturhluta lóðarinnar, samtals 51,8 % af heildarlóðinni, sem er 842,0 fm. að stærð. Baklóðin
er með stórri tyrfðri flöt og fallegum trjágróðri.
Eigninni fylgir sér bílastæði fyrir framan bílskúr.

Verð 89,9 millj.

Mjölnisholt- 5 herbergja efri sérhæð og ris.

700 - 1000 fermetra húsnæði óskast
undir skólahald sem liggur vel við umferðaræðum.

Til kaups eða leigu
500 - 600 fm húsnæði á götuhæð óskast
undir atvinnurekstur í 101, á Granda eða við Sundahöfn

Kambsvegur - 6 herbergja sérhæð ásamt bílskúr.

124,4 fm. efri sérhæð og ris í steinsteyptu húsi við
Mjölnisholt.

Afar falleg 160,4 fm. sérhæð, miðhæð að meðtöldum 30,8 fm. bílskúr í fallegu steinsteyptu
húsi, teiknuðu af Kjartani Sveinssyni. Eldhús með
gluggum til norðurs og vesturs. Rúmgóð stofa
og borðstofa með stórum gluggum og svölum til
suðurs. Fjögur herbergi. Húsið er afar fallegt og
lítur vel og að utan. Þak hefur verið endurnýjað
í tveimur áföngum. Húsið var málað árið 2011.
Lóðin er vel hirt og í rækt.

Eignin bíður upp á mikla möguleika.
Sérinngangur er frá vesturhlið hússins inn á fallegan stigagang. Möguleiki er að nýta hæðina
og risið sem sitthvora íbúðina. Fjögur herbergi.
Rúmgóð stofa með gluggum til suðurs og austurs.
Borðstofa sem væri hægt að nýta sem svefnherbergi.

Staðsetning eignarinnar er afar góð, stutt í Laugardalinn, íþróttasvæði og sundlaug.

Verð 59,5 millj.

Verð 61,9 millj.

Miðstræti. Heil húseign.

Engjateigur – verslunarhúsnæði.
Virkilega vandað og glæsilegt 108,3 fm. verslunarhúsnæði í eftirsóttu verslunarhúsi við Engjateig,
Listhúsinu, með miklum gólfsíðum verslunargluggum út að bílastæði og mikilli lofthæð. Bæði er
sérinngangur í verslunina frá bílastæði og einnig er
innangengt af sameiginlegum gangi úr Listhúsinu.
Mjög góð aðkoma er að húsnæðinu og fjöldi bílastæða er á lóð þess. Vinsælar verslanir og rekstur
eru í húsinu og mikill fjöldi fólks fer um húsið á degi
hverjum.
Verslunarhúsnæðið er vel sjáanlegt frá
Suðurlandsbraut og hefur það þó nokkuð auglýsingargildi.

Verð 46,9 millj.

Glæsileg 571,0 fm. heil húseign við Miðstræti auk
tveggja sér bílastæða á lóð. Tvær neðri hæðir
hússins eru byggðar árið 1924, en árið 1980 voru
tvær efri hæðirnar byggðar ofan á húsið og eignin
endurnýjuð mjög mikið. Húsið er allt steinsteypt
og með steyptum gólfplötum á milli hæða en rishæð er þó byggð úr timbri og er með rúmgóðum
innfelldum svölum til suðvesturs.
Eignin býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika,
t.d. áframhaldandi útleigu til atvinnurekstrar, að
nýta eignina sem 4 íbúðir eða að fjölga íbúðum
í húsinu en slík breyting er háð samþykki
byggingaryfirvalda. Hér er um að ræða heila
húseign, á virkilega fallegum og eftirsóttum
stað í hjarta miðborgarinnar, sem býður upp á
ýmis tækifæri.

Naustavör 7 - Kópavogi.
Nýjar og glæsilegar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

2ja, 3ja og 4ra herbergja
Um er að ræða 3ja hæða vel staðsett fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi.
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 85,9 fermetrum upp í 161,8 fermetra
ásamt sér geymslum í kjallara. Sér stæði í bílageymslu fylgir hluta íbúða.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
• Verð íbúða frá 44,5 millj. upp í 92,0 millj.
• Afhending íbúða er í október – nóvember 2017
• Arkitektar eru Guðmundur Gunnlaugsson og Gunnar Páll Kristinsson
• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars

Bolholt 6 - 8
36 hótelíbúðir - Tækifæri til hótelrekstrar.

• Höfum fengið til sölumeðferðar 1.500 fermetra húsnæði í Bolholti 6-8 þar sem fyrir liggja samþykktar teikningar að 36 hótelíbúðum.
• Framkvæmdaleyfi liggur fyrir.
• Afhending eignarinnar er 01.01.2018
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali, í netfanginu gtj@fastmark.is

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

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

AÐALÞING 5, 203 KÓPAVOGUR

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M.
Sigurðardóttir
Ritari

BLÖNDUHLÍÐ 20, 105 REYKJAVÍK

Mjög falleg 115,6 fm efri hæð með 36,4 fm bílskúr við Blönduhlíð. Samtals 152 fm. Hæðin skiptist m.a. í tvær rúmgóðar
stofur, hol, eldhús, tvö herbergi og baðherbergi. Gegnheilt parket á stofum, herbergjum og holi. Tvennar svalir.
Eignin hefur töluvert verið endurnýjuð. V. 64,9 m.

HÆÐARGARÐUR 10

ÁSGARÐUR 77

108 REYKJAVÍK

108 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Glæsilegt vel staðsett 409 fm einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr. Um er að ræða steinsteypt tveggja hæða hús klætt
að með marmaraflísum og timburklæðningu að hluta. Húsið skiptist m.a. í mjög stórastofu, borðstofu, eldhús,
sjónvarpshol, þrjú herbergi, þrjú baðherbergi og fl. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart og
skemmtilegt. Vandaðar innréttingar og tæki. Stórar svalir. Fallegt útsýni.
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fasteignasali s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is.
V. 129 m.

OPIÐ
HÚS

Falleg 81,5 fm neðri hæð í litlu fjölbýli við Hæðargarð.
Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús,
baðherbergi og tvö herbergi. Hægt er að ganga út í garð
úr íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupamning. V. 39,8 m.
Opið hús þriðjudaginn 5. sept. milli 16:15 og 16:45.

HJARÐARHAGI 21, 107 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 4-5 herbergja íbúð auk bílskúrs á 1. hæð
við Ásgarð í Reykjavík. Eignin er skráð 145,2 fm þar af
er bílskúr 26,2 fm. Samliggjandi stofa og borðstofa, þrjú
herbergi og tvö baðherbergi. Góð útsýnisíbúð í grónu
hverfi. Opið hús miðvikudaginn 6. sept. milli 17:15 og
17:45. V. 54,9 m.

MELHAGI 6

FROSTAFOLD 5

107 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð við Hjarðarhaga í Vesturbænum. Íbúðin er á efstu hæð (þakhæð).
Íbúðin er skráð 111,3 fm en auk þess er herbergi í kjallara skráð 13,4 fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús og hol. Mikil lofthæð er í hluta íbúðarinnar. Í kjallara er herbergi og sameiginlegt
þvottahús og snyrting. Risloft er yfir hluta íbúðar. Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus fljótlega. V. 67,9 m.

Mjög falleg og björt 4ra herbergja risíbúð við Melhaga í
Vesturbænum. Stofa og þrjú herbergi. Svalir til vesturs.
Risloft yfir íbúðinni. Íbúðin er skráð 69 fm en gólfflötur
er stærri. Góðir kvistir. Frábær staðsetning. Örstutt í
leikskóla, skóla, sundlaug, kaffihús, verslanir, apótek og
fl. V. 45,9 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.Opið hús þriðjudaginn 5.
sept. milli 17:30 og 18:00. V. 46,9 m.

SAFAMÝRI 38

KAPLASKJÓLSVEGUR 61

FERJUBAKKI 10

DALALAND 7

108 REYKJAVÍK

107 REYKJAVÍK

109 REYKJAVÍK

108 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Góð 4 herbergja 116,6 fm íbúð á 4. hæð ásamt 60,1 fm
geymslu. Samtals 176,1 fm. Vel skipulögð íbúð. Endurnýjað baðherbergi. Bjartar stofur. Arinn er í stofum. Tvennar
svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin er laus nú þegar.Opið
hús miðvikudaginn 6. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 44,9 m.

OPIÐ
HÚS

Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð, auk
herb. í kjallara, í fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í Vesturbænum. Stofa, eldhús og fjögur herbergi, auk herbergis
í kjallara. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla,
sundlaug, verslanir og fl. Opið hús miðvikudaginn 6. sept.
milli 17:15 og 17:45. V. 56,9 m.

OPIÐ
HÚS

Um er að ræða 100 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu)
við Ferjubakka í Reykjavík. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú
herbergi. Nýlegt harðparket á gólfum. Góðar suður svalir.
Sameiginlegt þvottahús en einnig lögn á baðherb.Opið
hús þriðjudaginn 5. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 36,9 m.

OPIÐ
HÚS

Falleg 79,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Dalaland
í Fossvogi. Íbúðin er upprunalega teiknuð sem 4ra herbergja. Björt stofa með útgangi á rúmgóðar suðursvalir.
Tvö herbergi með skápum. Um er að ræða fallega eign
í vel viðhöldnu húsi á eftirsóttum stað. Opið hús þriðjudaginn 5. sept. milli 17:30 og 18:00. V. 43,9 m.

VESTURBRÚN 37, 104 REYKJAVÍK

SAFAMÝRI 13, 108 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Vorum að fá í sölu 259,2 fm 6 herb. glæsilegt einbýlishús með bílskúr á góðum stað á holtinu ofan við útivistarparadísina í Laugardalnum. Húsið var teiknað og hannað af Halldóri Gíslasyni og er einstaklega vel hannað og vandað til
verka frá fyrstu tíð. Lyfta er í húsinu á milli hæða. Þrjár stórar stofur, arinn í stofu, vandaðar sérsmíðaðar innréttingar
og fylgir húsinu mikið af sérsmíðuðum skápum ,hillum og fl. Skjólgóð lóð.
V. 119 m.

GUÐRÚNARGATA 2

BISKUPSGATA 13

105 REYKJAVÍK

113 REYKJAVÍK

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. Þrjú svefnherbergi, stórar stofur. Tvennar svalir. Glæsilegur
ræktaður garður með miklum gróðri bæði grasflötum, trjágróðri og matjurtagarði.
Opið hús þriðjudaginn 5. sept. milli 17:00 og 17:30. V. 74,5 m.

KIRKJUSANDUR 5, 105 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Falleg 100 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við
Guðrúnargötu 2 í Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í hol,
tvö svefnherbergi, tvær stofur, baðherbergi og eldhús.
Möguleiki að nýta aðra stofuna sem herbergi. Góð staðsetning. Örstutt í þjónustu. V. 45 m.

Mjög fallegt 168.9 fm 4 herb. raðhús með bílskúr á einni
hæð. Stór afgirtur garður til suðurs útaf stofu. Húsið
skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú herbergi, þvottahús og
baðherbergi. Vinsæl staðsetning í Grafarholti þar sem
stutt er í þjónustu s.s. skóla og leikskóla. V. 74,9 m.

Falleg 113,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með lyftu við Kirkjusand í Reykjavík. Stæði í bílageymslu
fylgir. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús/geymslu, baðherbergi og tvö herbergi. Sér geymsla í
sameign. Lokaðar svalir til suðausturs útaf stofu. Fallegt útsýni. V. 51,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 6. sept. milli 16:15 og 16:45.

LYNGMÓAR 1

FLATAHRAUN 1

EFSTALEITI 14

SKÚLAGATA 40B

210 GARÐABÆR

220 HAFNARFJÖRÐUR

103 REYKJAVÍK

101 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

2ja hebergja 62,9 fm íbúð á efstu hæð (3. hæð) á góðum
stað í Garðabæ. Rúmgóðar yfirbyggðar svalir sem nýttar
eru sem aukaherbergi. Samliggjandi stofa og eldhús.
Stutt í þjónustu.Opið hús mánudaginn 4. sept. milli 17:15
og 17:45. V. 32,9 m.

70.2 fm 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin
skiptist í anddyri, stofu, svefnherbergi, eldhús, þvottahús
og bað. Auk þess er geymsla í kjallara og merkt stæði í
bílageymslu. Svalir eru útaf stofu.Opið hús þriðjudaginn
5. sept. milli kl. 17:15 og 17:45 V. 32,5 m.

137.2 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu
fjölbýlishúsi við Efstaleiti. Stæði í góðri bílageymslu.
Stórar suðvestursvalir. Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, bað og snyrting. Einstaklega góð sameign þar sem
m.a má finna sundlaug, heita potta, gufubað, líkamsrækt,
veislusal og fl. Húsvörður er í húsinu. Laus fljótlega. V.
67,9 m.

Falleg og vel um gengin 109,3 fm fm 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni
fylgir rúmgott stæði í bílageymslu. Íbúð er skráð 87,3 og
bílastæði í 22 fm. Íbúðin er háð þeim kvöðum að kaupandi
þarf að vera 60 ára eða eldri og félagi í Félagi eldri
borgara.Opið hús þriðjudaginn 5. sept. milli 17:15 og
17:45. V. 44,9 m.

BLÁSALIR 22

BAUGAKÓR 19-23

NAUSTABRYGGJA 33

HOLTSVEGUR 37-39

201 KÓPAVOGUR

203 KÓPAVOGUR

110 REYKJAVÍK

210 GARÐABÆR

OPIÐ
HÚS

Falleg 93 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli. Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fylgja eignni.
Stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Um er að
ræða einstaka útsýniseign. Opið hús mánudaginn 4. sept.
milli 17:15 og 17:45. V. 49,5 m.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Til sölu tvær fallegar fullbúnar penthouse íbúðir með
miklu útsýni og góðum þaksvölum við Holtsveg 37-39.
Stærð frá 91,2 fm til 100 fm. Verð frá 65,9 m. - 69,9 m.
Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning. Bókið skoðun
hjá: Brynjari Þór löggiltum fasteignasala s.896 1168,
brynjar@eignamidlun.is.

4ra herb. 132,3 fm endaíbúð á 3.hæð (efstu hæð) í mjög
góðu lyftuhúsi sem byggt var af Húsvirki. Stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi. Glæsilegt útsýni.
Vandaðar eikarinnréttingar og eikarparket á flestum
gólfum. Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol ásamt rúmgóðri
stofu. Opið hús mánudaginn 4. sept. milli 17:15 og 17:45.
V. 56,9 m.

2ja herb. 71,8 fm íbúð á 2.hæð í nýlegu álklæddu lyftuhúsi.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar.
Mjög góðar svalir. Fallegt umhverfi. Opið hús þriðjudaginn 5. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 37,9 m.

TRÖLLAKÓR 1-3 1-3

FLATAHRAUN 1

SKÓGARVEGUR 12A

KÓPAVOGSTÚN 9

201 KÓPAVOGUR

220 HAFNARFJÖRÐUR

103 REYKJAVÍK

FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

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 sunnudaginn 3. sept. milli 13:00 og 13:30. V. 62,8 m.

Glæsileg 154 fm 4ra herbergja þakíbúð á 5. hæð með
stæði í bílgeymslu. Tvennar þaksvalir. Íbúðin skiptist
m.a. í stofu, eldhús, þrjú herbergi, þvottahús og tvö
baðherbergi. Áætluð afhending er í febrúar 2018. Nánari
uppl. veita: H. Daði Hafþórsson aðst.maður fast.sala s.
824 9096 Andri Guðlaugsson lg. fasteignasali s. 662 2705.
V. 99,9 m.

OPIÐ
HÚS

3ja herb. 100,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu húsi með stæði
í bílgeymslu. Stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan
íbúðar. Stutt í alla helstu þjónustu svo sem skóla, leikskóla, íþróttastarf og verslanir.Opið hús mánudaginn 4. sept.
milli 17:00 og 17:30. V. 42,9 m.

OPIÐ
HÚS

Falleg 2ja herbergja 80 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í
lyftuhúsi við Flatahraun. Íbúðinni tilheyra 34 fm suðursvalir. Glæsilegt útsýni. Íbúðinni fylgir stæði í bílageysmlu.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Opið hús miðvikudaginn 6.
sept. milli 17:00 og 17:30. V. 39,9 m.

OPIÐ
HÚS

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

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

Sjávargrund 5a

210 Garðabæ

2 1 0 G arðabær

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

49.900.000

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

Smáraflöt 10

210 Garðabæ

78.000.000

Halla
Fasteignasali

Óttuhæð 8

Alexander
Sölufulltrúi

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

692 3344 864 3802

110.000.000

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 4 sept. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 4 sept. kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 4 sept. kl 18:30-19:00

Herbergi: 4

Herbergi: 5

Herbergi: 6

Stærð:145,6 m2

Falleg, rúmgóð og mjög vel staðsett 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi og stæði í bílageymslu.Eignin er á 2 hæðum, jarðhæð
+ neðri hæð. Frá Bílastæðinu í bílageymslunni er beint aðgengi
inn í neðri hæð íbúðarinnar. Svefnherbergin eru tvö og að auki eitt
gluggalaust á neðri hæð. Eigninni fylgir bæði fallegur garður fyrir
framan hús með útsýni m.a út á sjó í norð-vestur og svo er sólrík,
steypt verönd með timburskjólveggjum til suðurs. Stutt er í skóla,
leikskóla og glæsilegar hjóla og gönguleiðir meðfram sjávarsíðunni.

Stærð: 213,2 m2

Gunnur
Fasteignasali

Stærð: 308,6 m2

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað
Flötunum í Garðabæ. Um er að ræða eign sem er skráð 213
fm og þar af er bílskúr 63,8fm. Húsið er að mestu upprunalegt
og þarfnast viðhalds. Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, gestasalerni, geymslu 4 svefnherbergi, stóran bílskúr og
sólskála milli íbúðar og bílskúrs. Garður er gróinn og staðsetning
eftirsóknarverð.

Glæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu,
tveimur sólskálum og frábæru útsýni í hæðunum í Garðabæ.
Árin 2006-2007 voru innréttingar og gólfefni endurhönnuð og um
innanhúshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir innanhúsarkitekt ,
fallegur arinn í stofu, svefnherbergin eru 5 og innaf hjónaherbergi er baðherbergi með útgengt út í garð og heitan pott. Stutt er í
skóla og þjónustu.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Austurgata 3

Undirhlíð 28

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Þverholt 22

105 Reykjavík

42.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. sep. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 3

Herbergi: 6

Björt 3ja herb. íbúð á 3.hæð með stæði í bílageymslu. Snyrtileg sameign. Eldhús
er opið að hluta við stofu. Hvít innrétt., stálofn og stáluppþvottavél. Útgengi út á
svalir í vestur frá borðstofu. Parket á gólfi og flísar á gólfi á baðherb. Sameiginl.
þvottahús með sértengi, sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326
800 Selfoss

79.000.000

49.500.000

Grímsnesi

OPIÐ HÚS manudaginn 4. sept kl. 18:00-18:30

Stærð: 74,4 m2

Þóristún 19

220 Hafnarfirði

53.000.000

Stærð: 205,6 m2

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

Kirkjustétt 17

113 Reykjavík

41.500.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 692-3344
Stærð: 212.5 m2

Glæsilegt heilsárshús í Undirhlíð í Grímsnesi og Grafningshreppi. Húsið stendur á afar glæsilegri 8.400 fm eignalóð ofarlega í
landinu og skartar glæsilegu útsýni allt frá Heklu upp á Langjökul.
Húsið er skráð 212,5 fm og er á tveimur hæðum. Undir húsinu er
94 fm rými með hita í gólfi sem hægt er að nýta í ýmsum tilgangi.
eldhúsi.

OPIÐ HÚS manudaginn 4. sept kl. 19:00-19:30
Herbergi: 3

Stærð: 94,9 m2

Bílageymsla

Fasteignasalan TORG kynnir: Fallega 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með stæði í
bílageymslu við Kirkjustétt í Grafarholti. Innréttingar eru úr Mahogany, parket og
flísar á gólfum. Stutt í vinsælan barnaskóla og frábærar gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811

Háteigsvegur 38

105 Reykjavík

55.900.000

Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Kópavogsbraut 65

200 Kópavogi

107.900.000,

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. ágúst kl. 18:00-18:30
Herbergi: 8

Stærð: 248,9 m2

*Einstök hönnun Kjartans Sveinssonar*. Einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Á efri hæð eru tvö herbergi, hjónaherb. með
fataherb. og baðherb inn af, gestabað með sturtu, eldhús, borðstofa
og tvö stofurými. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi, lítið eldhús,
möguleiki á gestasalerni og þvottahús með útgengi út í garð. Í dag er
rekin heimagisting í eigninni með samþykktu starfsleyfi. Hér er um að
ræða eign sem bíður upp á mikla möguleika. Húsið þarfnast viðgerðar
utanhúss.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. sept kl. 18:00 – 18:30

Herbergi: 4 Stærð: 113,4 m2
Sjarmerandi hæð í fallegu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Um er að
ræða eign sem er skráð 113,4fm og er á annari hæð, sameiginlegur inngangur með
einni annari íbúð. Íbúðin er björt og opin með aukinni lofthæð og stórum gluggum.
Stofurnar eru tvær og mjög rúmgóðar, herbergi eru tvö, tvennar svalir eru í íbúðinni.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 9

Stærð: 349,6 m2

Einbýlishús á þessum vinsæla stað í Kópavogi ásamt bílskúr, garði og verönd með
rafmagnsheitapotti. Eigninni hefur verið skipt í 3 einingar sem eru leigðar út í dag,
efri hæð um 174,1fm skv. Fasteignaskrá, neðri hæð um 63,5fm og rými undir bílskúr
um 56fm. Um er að ræða hús á tveimur hæðum skráð um 349,6fm að meðtöldum
56 fm bílskúr. Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595

Naustavör 7
200 Kópavogur

T

NÝT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við Naustavör 7 í
Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs. Íbúðirnar eru frá 83-182 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Íbúðirnar verða
ýmist með góðum svölum eða stórum timbur veröndum. Í húsinu
eru 2ja – 4ra herbergja íbúðir ásamt tveimur þakíbúðum.
Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á
móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Siglingafélagið Ýmir er með aðstöðu við smábátahöfnina og er það iðandi af lífi. Þar sem gönguleiðir, hjólreiðastígar
og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni. Stutt á helstu umferðaræð borgarinnar
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu er hægt að
fá hjá Sigríði Rut, lgfs. í gsm. 699-4610 eða siggarut@fstorg.is

Sigríði Rut
Fasteignasali
699 4610

Langalína 13

210 Garðabæ

53.900.000

Breiðvangur 40

220 Hafnarfirði

59.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. sept. kl. 12.30-13.000
Herbergi: 4

Herbergi: 2

Glæsileg og björt 4ra herbergja íbúð með verönd og svölum í góðu lyftuhúsi.
Sérmerkt stæði í lokuðu bílastæðihúsi fylgir íbúðinni. Fallegar sérsmíðar innréttingar og vönduð eldhústæki. Gólfefni eru parket og flísar. Stutt í leikskóla,
skóla og fallegar göngu/hjólaleiðir.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610
105 Reykjavík

110 Hafnarfirði

34.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. sept. kl.17:30-18:00

Stærð: 128,5 m2

Stigahlíð 2

Álakvísl 5

Stærð: 74 m2

Sérinngangur

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja endaíbúð með sérinngangi og verönd.
Með eigninni fylgir sérmerkt einkabílastæði. Íbúðin er á jarðhæð Nýlega var
endurnýjað flest gólfefni í íbúðinni, allar innihurðar og eldhúsinnrétting ásamt
tækjum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Drápuhlíð 30

48.900.000

105 Reykjavík

67.900.000
66.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. sept. kl.17:30-18:00
Herbergi: 5

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 7. sept. 12.30-13.00
Herbergi: 3

Stærð: 114,8 m2

Falleg, björt og vel skipulögð, 3-4 herbergja íbúð ásamt geymslurisi með
studíóíbúð í útleigu. Glæsilegt útsýni yfir borgina, Perluna, Hallgrímskirkju og
Snæfellsjökul. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi. Skolplagnir voru
endurnýjaðar árið 2013. Þak og þakgluggar voru endurnýjaðir árið 2015.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 170,1 m2

Bílskúr

Mjög rúmgóð björt og falleg 5 herb sérhæð með bílskúr á frábærum
stað í Hafnarfirði (3 svefnherbergi + 2 stofur). Eignin er á efri hæð
í tvíbýli með sérinngangi og góðum bílskúr. Íbúðin er mjög mikið
endurnýjuð að innan. Búið er að endurnýja innréttingar og tæki bæði
í eldhúsi og á baðherbergi ásamt flestum gólfefnum í eigninni og
öllum innihurðum. Bílskúrinn er 32,4 fm. Lóðin er stór og nóg er af
bílastæðum.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. sep. kl.17:30 - 18:00
Stærð: 171,2 m2
Falleg og björt 4 herbergja sérhæð í Drápuhlíð, með sérstæðum bílskúr og auka
3 herbergja íbúð í risi. Eign sem býður upp á mikla möguleika! Frábær eign sem
skiptist þannig; íbúð á hæð 108,4 fm, íbúð í risi 29,9 fm, bílskúr 24,5 fm.Risíbúðin
er 3ja herbergja og er í útleigu. Geymsla og sameiginlegt þvottahús er í sameign á
jarðhæð hússins eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344

Ingólfur Geir
Gissurarson

S í ð a n

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

896 5222

Heiðar
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

693 3356

588 4477

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Úlfar Freyr
Jóhansson

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Herdís Valb.
Hölludóttir

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694 6166

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Sóltún 10, 144 fm lúxusíbúð á frábærum stað.

Ein af glæsilegri þakíbúðum í Reykjavík

Svalir

Fallegt raðhús við Álfhólsveg 26

Bílskúr

Laus strax

SKYGGNISBRAUT 26-28. Glæsileg penthouseíb.

Valhöll kynnir í sölu
fallegt og vel staðsett
4ra herb. raðhús með
rúmgóðum bílskúr við
Álfhólsveg. Stór og
glæsilegur garður með
verönd, heitum potti og
matjurtargarði.
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
Lögfr. lögg.fast,sali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

57,5
milljónir

Fjölbýli

5-7 herb.

136 fm

Útsýni

Rými í risi

Glæsilega endurnýjuð 3ja herb. í Engjahverfi

Falleg 3ja her útsýnisíb á 5-hæð við Blikahóla

3ja herb

94 fm

Laus strax

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

Verönd

Síðumúla 27

|

41,8
milljónir

Fjölbýli

4ra herb

92,7 fm

Sólarsvalir

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

2ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð á 1. h.

34,9
milljónir

Fjölbýli

2ja herb

57,6 fm

Góð geymsla

Valhöll kynnir í sölu
bjarta og vel staðsett 2ja
herb. íbúð með mikilli
lofthæð á 1. hæð við
Laugaveg með góðri
geymslu og í góðu
fjölbýli.
Eftirsóttur staður
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
Lögfr. lögg.fast,sali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Selfoss Gistiheimili
ul.
ög

42,5 fm

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

Valhöll fasteignasala
kynnir virkilega fallega
og vel staðsetta 1.2 ha.
(12.000 fm) sumarhúsalóð við Heklurætur.
Auk þess eru tvö hús á
lóðinni, annað 27.5 fm
og hitt 15 fm.
Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir
Lögfr. lögg.fast,sali
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Valhöll fasteignasala
kynnir fallega og
rúmgóða 149,1 fm.,
4 herb. íbúð á 3ju hæð.
Íbúðin 121,8 fm og
bílskúr 27,3 fm

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

rm

2ja herb

Bílskúr

kli

9,9

milljónir

Sumarhús

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

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteignasa
Sími: 892 8778
anna@valholl.is

Mi

|

X

Valhöll fasteignasala

RA

Glæsileg staðs.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteignasa
Sími: 892 8778
anna@valholl.is

ST

Laus strax

Sérbýli

US
LA

1,5

milljónir

Lóð

149,1 fm

Opið hús að
Blikahólum 4, íbúð
05-03, mánudaginn 4.
september frá kl. 18.30
til 19.00. Þar verður til
sýnis góð 3ja herb íbúð
með frábæru útsýni yfir
Reykjavík

Fitjahraun 8 - sumarhúsalóð við Heklurætur.
Frábært tækifæri í að
eignast - eignalóð undir
sumar/heilsárshús
á frábærum stað í
landi Möðruvalla 1,
Kjósahreppi. Stærð lóða
3.710 til ca. 8.000 fm.

milljónir

4ra herb

X

milljónir

Fjölbýli

54,9

Fjölbýli

RA

35,9

Höfum til sölu eða leigu
fyrir traustan aðila
glæsilega nýja 200 fm
þakíbúð með tveimur
bílastæðum í bílahúsi
í Úlfarsárdal. 4- herb.
stórar stofur og svalir,
flott útsýni

Baugakór 15-17 - 149,1 fm., 4 herb. - bílsk.

ST

Möðruvellir 1 - eignalóðir !

Laus strax

US
LA

Laus strax

Útsýni

S

85 fm

94 fm

Opið hús miðvikudaginn
6. september að
Gullengi 35, íbúð 01-04,
frá kl. 18.30 til 19.00.
Þar er til sýnis mikið
endurnýjuð glæsileg
3ja herb íbúð með
sérinngangi.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

200 fm

Opið hús að Skyggnisbraut 26-28 íbúð 03-01
miðvikudaginn 6. sept.
frá kl 17.30 til 18.00.
þar er til sýnis rúmgóð
nýleg glæsileg 3ja herb
íbúð með útsýni og
stæði í bílageymslu.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

HÚ

3ja herb

milljónir

3ja herb

IÐ

S

HÚ

milljónir

Fjölbýli

42,5

Fjölbýli

OP

IÐ

OP

38,5

S

114 fm

HÚ

milljónir

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

Ð

42,9

4ra herb

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

I
OP

4herberja íbúð með
óinnréttuðu rými í risi
sem býður upp á að
fjölga herbergjum,
miðsvæðis í Reykjavík

Fjölbýli

5-7 herb.

Glæsileg ný 5.herbergja
(4 svefnherbergi) 136
fm íb. á 5.hæð (efstu)
m.mjög stórum suðvestur
svölum. Lyfta. 2 stæði í
bílageymslu. Glæsilegt
útsýni. Flott eign.

Nýleg 3ja herb. útsýnisíbúð með stæði í bílag.

Laugarnesvegur 86 Reykjavík 114fm íbúð.

Tilboð

Fjölbýli

X
RA

163,6 fm

144 fm

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

ST
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rð
ga

milljónir

4ra herb

milljónir

3ja herb

US
LA

ur
lrík
Só

62,9

Raðhús

65,0

Fjölbýli

a

170 fm

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

g
lei

X
RA

ST
Sérbýli

Opið hús að Sóltúni 10,
íbúð 03-03, mánudaginn
4. sept frá kl. 17.30 til
18.00. Íbúðin er með
tveimur herb., tvennum
yfirbyggðum svölum,
stórum stofum og stæði
í bílageymslu.

Höfum til sölu eða leigu
nýja 170 fm þakíbúð
með útsýni yfir nær alla
Reykjavík. Stórar stofur,
fjögur herb. 2x stæði
í bílag. 100 fm svalir.
Frábær eign möguleiki
á skiptum.

/
la
Sa

US
LA

95

milljónir

Parhús

200 fm ný þakíbúð við Skyggnisbraut 30

Tilboð

Sími 588 4477

Einbýli

Sérbýli

400 fm

Auka íbúð

|

Um er að ræða mikið
endurnýjað einbýlishús
þar sem rekin er
ferðaþjónusta. Húsið
er í allastaði glæsilegt
og mikið lagt í allar
endurbætur. Garður,
heitur pottur og verönd
Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083
sturla@valholl.is

www.valholl.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

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

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
GSM 660 4777

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

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

HAGI VIÐ GÍSLHOLTSVATN, SUMARHÚS MEÐ VEIÐIRÉTTI

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

31M

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

GOÐHEIMAR 20, 104 REYKJAVÍK

Fullkomið afdrep í sveitinni með veiðirétti. Sumarhús samtals 77 fm þ.m.t gestahús á eignarlandi, á vatnsbakkalóð við Gíslholtsvatn. Gíslholtsvatn er
staðsett um 88 km frá Reykjavík. Um ræðir frábærlega vel staðsett og gróið land við bakka Gíslholtsvatn. Landið er um einn hektari . Skógi vaxið og
skjólgott land sem snýr í suður og vestur með útsýni yfir vatnið og hallar niður að vatninu með skemmtilegum gönguleiðum og göngustígum.

66.5M

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

Verðtilboð

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON / 895 2049

MALTAKUR 7, 210 GARÐABÆR

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

KJARTANSGATA 2, 105 REYKJAVÍK

79.9M

194 m eign sem skiptist í 133,2 fm sérhæð, 24,5 fm bílskúr og 36,3 fm
aukaíbúð í kjallara. Á hæðinni eru tvö svefnherbergi, baðherbergi og
gestasnyrting, eldhús og tvær stofur ásamt holi þaðan sem gengið er útá svalir.
2

REYNIMELUR 58, 107 REYKJAVÍK

49.5M
OP
IÐ

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
3ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt stórri geymslu og stæði í bílageymslu.
Björt íbúð með svölum til suðurs. Svefnherbergissvíta með baðherbergi og
fataherbergi. Sér stæði og 25,3 fm geymsla með tvöfaldri opnanlegri hurð.

ASPARÁS 2, 210 GARÐABÆR

42.9M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
Einstök eign í Norðurmýrinni. Glæsileg nýlega endurnýjuð 5
herbergja 151,4 fm neðri sérhæð. Nýtt eldhús, glæsileg stofa og
borðstofa, 4 svefnherbergi. Svalir til suðurs.

VESTURGATA 7, 101 REYKJAVÍK

54,9M
OP
IÐ

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
Falleg rúmgóð 81,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð með sérinngangi og
afgirtri verönd til suðurs. Íbúðinni má með litlum tilkostnaði breyta í 3ja
herbergja. Laus við kaupsamning.

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR

36.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777
Vönduð 2ja herbergja, 73,1 m2 íbúð á jarðhæð í nýju glæsilegu
þriggja hæða fjölbýlishúsi við Vefarastræti 7-11 í Helgafellslandi, 270
Mosfellsbær. Íbúðinni fylgir sérafnotaflötur sem er 21,3 m2 að stærð.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. september. kl. 12:00-12:30. Snyrtileg 65,6 fm.
íbúð fyrir 67 ára og eldri. Íbúðin, sem er með inngang af sameiginlegum
svölum, skiptist í anddyri, stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.

KÓPAVOGSBRÚN 2-4, 200 KÓP

Verð frá 86.8M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777
Nýtt vandað átta íbúða hús við Kópavogsbrún 2-4. Um er að ræða
stórar lúxus hæðir með stórum stæðum í bílakjallara. Stór auka
íbúðarrými á jarðhæð, með sér inngang, gluggum og salerni.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. september. kl. 17:00-17:30. 3ja herbergja
samtals 105 fermetra íbúð á 2.hæð með aukaherbergi í risi og bílskúr. Íbúðin
er 84,2 fm, bílskúr 21 fm og herbergi í risi er 5 fm en er ekki í fermetratölu.

LANGALÍNA 23, 210 GARÐABÆ

58,9M
OP
IÐ

HÚ
S

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSD. / 690 4966

HÚ
S

HÚ
S

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR / 893 2495
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. september. kl. 17:00-17:30. Rúmgóð, vönduð
og falleg 3ja herbergja, 126,8 fm. endaíbúð með sérmerktu stæði í
bílakjallara, á jarðhæð við Löngulínu 23, rétt við ilströndina í Garðabæ

DYNGJUVEGUR 17, 104 REYKJAVÍK

89.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777
Tveggja hæða einbýlishús sem skiptist í tvær íbúðir með sitthvort
fastanúmerið, og bílskúr sem hefur að hluta verið útbúin sem íbúðarherbergi.
Húsið stendur á góðri 528 m2 vel frá genginni lóð með gróðursælum garði.

S
HÚ
IÐ
OP

76.900.000

Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

Opið hús þriðjudaginn
5. september
kl. 19:30-20:00

Fallegt endaraðhús á þremur hæðum með tvöföldum bílskúr, innbyggðum bílskúr, palli og potti.
Möguleiki á að útbúa aukaíbúð á jarðhæð sem er tilvalið fyrir t.d. uppkomin börn eða foreldra. Þar
sem þetta er endaraðhús er stærri garður en gengur og gerist í Bryggjuhverfinu, mjög fallegt útsýni
er frá eigninni. Í dag eru 3 svefnherbergi í húsinu en samkvæmt teikningu er gert ráð fyrir 2 í viðbót
þ.s. sjónvarpsholið er og því auðvelt að vera með 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi og tvennar svalir.
Hérna er sjón sannarlega sögu ríkari og gaman að njóta þess að sitja og horfa á fallegt sjávarútsýnið.
Skemmtilegar gönguleiðir eru í hverfinu.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk Valsdóttir löggiltur fasteignasali,
netfang: asdis@husaskjol.is eða í síma: 863-0402
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fjórbýli
87,6 fm
3

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

fjölbýli
111.9 fm
5

Verð:

27.800.000

Verð:

35.900.000

Opið hús
fimmtudaginn
7. september
kl.18:00-18:30

Hulda
gsm: 899-5224
Mjög fín og vel staðsett 3ja herbergja íbúð í fjórbýli að
Vesturgötu 14 í Keflavík. Eignin skiptist í hol með parketi, stofu
með teppi á gólfi og útgengt út á svalir, eldhús, baðherbergi,
hjónaherbergi með fataskáp og barnaherbergi. Í sameign er
geymsla. Mjög góð fyrstu kaup. Eignin er skráð 87,6 fm.

Nýbýlavegur 98, 200 Kóp.
Opið hús
þriðjudaginn
5. september
kl.18:30-19:00

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
5 herbergja íbúð með bílskúr á efstu hæð. Í dag eru 4 svefnherbergi þ.s. eldhús var flutt inn í stofu og breytt í svefnherbergi.
Búið er að yfirbyggja svalir að hluta og stækka þannig stofuna.
Fallegt útsýni er frá íbúðinni og hún er mjög vel staðsett, þ.s.
örstutt er í Elliðarárdalinn með sínum frábæru göngu- og
hjólastígum.
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49.900.000

37.500.000

L
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Verð:

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
Mjög falleg og vel skipulögð íbúð með bílskúr og glæsilegu
útsýni. 2 svefnh. og gengið út á svalir frá hjónaherbergi þaðan
sem mjög fallegt útsýni er yfir golfvöllinn og sjóinn. Þvottahús
innan íbúðar. Eldhús, borðstofa og stofa mynda fallegt rými.
sem er opið og bjart með fallegu útsýni. 2 geymslur fylgja.

Verð:

Opið hús
þriðjudaginn
5. september
kl.17:30-18:00

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
Vel skipulögð og björt 3ja herbergja íbúð með bílskúr með
glugga og virkilega fallegu útsýni. 2 svefnherbergi, þvottahús
innan íbúðar, frá stofu er útgengt á yfirbyggðar svalir sem eru
ekki í skráðum fermetrum. Þetta er virkilega skemmtileg eign
og nýtist mjög vel.

S
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Norðurbakki 23, 220 Hafnarf.
Opið hús
þriðjudaginn
5. september
kl.17:30-18:00

hæð
92,6 fm
3

X

OP

Klapparholt 10, 220 Hafnarf.

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

RA

ST
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fjölbýli
143,4 fm
3
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HÚ

S
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Austurberg 6, 111 Reykjavík

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

fjölbýli
65,1 fm
2

TR

SS

U
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Vesturgata 14, 230 Reykjanesb.

S
US

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

AX

TR

SS

U
LA

Falleg og björt 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu húsi.
Eignin skiptist í forstofu, stofu, svefnherbergi, eldhús og
baðherbergi. Baðherbergi
Verð:
34.400.000
er með upphengdu salerni,
Auðun
gsm: 894-1976 sturtu og handklæðaofni.
Eldhús og baðherbergi eru flísalögð með hita í gólfi. Parket í
forstofu, stofu og svefnherbergi. Í sameign er sérgeymsla og
sameiginlegt þvottahús. Eignin er skráð 65,1fm. Allir gluggar í
íbúðinni eru nýlegir ásamt því sem eldhús og baðherbergi hafa
verið endurnýjuð. Frábær fyrstu kaup í miðbænum.

Leifsgata 18, 101 Reykjavík

S

Verð:

raðhús
227,5 fm
5

HÚ

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

IÐ

Naustabryggja 28, 110 Rvk.

Tegund:
Stærð:
Herbergi:

fjölbýli
138,1 fm
4

Verð:

69.700.000

Móhella 4E, 220 Hafnarfjörður
Opið hús
þriðjudaginn
5. september
kl.18:30-19:00

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
Íbúðin er á 1. hæð með 3 svefnh. gengið út á sérafotarétt, bæði
frá hjónaherbergi og stofu. Eldhús og stofa er opið rými með
stórkostlegu sjávarútsýni og hægt að njóta þess að setjast
og horfa á margbreytilegt útsýnið. Stæði í bílageymslu fylgir
eigninni. Góðar gönguleiðir eru allt í kring.

Ásdís Ósk

Bergrós Hjálmarsdóttir

Sigurður Gunnarsson

Auðun Ólafsson

Magni Ómarsson

Hulda Einarsdóttir

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

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

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

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

Löggiltur fasteignasali
865-6937
magni@husaskjol.is

Löggiltur fasteignasali
899-5224
hulda@husaskjol.is

Tegund:
Stærð:
Gerð

fjölbýli
26 fm
Atvinnuhúsn.

Verð:

5.700.000

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
Mjög gott 26 fm geymslubil í geymsluhúsnæði sem er staðsett
á lokuðu svæði. Um er að ræða endabil. Geymslusvæði við
Móhellu er lokað og það þarf kort til þess að komast inn á
svæðið sem er vaktað með myndavélum. Sameiginleg snyrtiaðstaða og ræsting er í húsi C.

Sveinbjörn Rosén
Guðlaugsson

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

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600

www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

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

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM

• 200 KÓP.
• 5. hæð. 4ra herb. 154,5 fm.
• Glæsileg íbúð.
• Yfirbyggðar svalir.
• Efsta hæð.
• Aukin lofthæð.
EIGNA
TILí bílgeymslu
SÖLU. MIKIL SALA
• Tvö stæði
Opið hús mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

di
lan
hví
á
VESTURGATA
ikið 26A
• 101 M
Rvk.

búð

í
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LUNDUR 25, 0501

HÚ

G

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

Smári
Jónsson

Auður
Kristinsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

ri

• Sjáland Garðabæ.
• Nýtt hús.
• 107 til 150 fm.
• Glæsilegar íbúðir.

60

ára

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772
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BOÐAGRANDI 10
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• 5 herb.
• 3 góð herb.
• 109,2 fm.
• Stærri gólfflötur heldur
en skráðir fermetrar.
• Verð 54,9 millj.

IÐ

• 107 Rvk.
• 216 fm.
• Raðhús.
• Möguleiki á 5 svefnherb..
• Góð staðsetning.
• Bílskúr.
• Verð 89.5 millj.
Opið hús mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00

SPÓAHÓLAR 4

HÚ

S

Opið hús í dag mánudag

• 111 RVK.
á milli 16.30 og 17.00.
• 55,9 fm.
• 2ja herb.
• Falleg innrétting í eldhús.
• Stutt í þjónustu.
• Laus við kaupsamning.
Opið hús miðvikudag
frá kl. 17:00 til 17:30

Ólafur
Tryggvason

Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

IÐ

Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

GRANDAVEGUR 47
íbúð 0901

SELD
HÚ

S

• 107 Rvk.
• 3ja herb.
• 9. hæð.
• Mikið útsýni.
• Stæði í bílageymslu.
• Verð 51,9 millj
Opið hús mánudag
frá kl. 16:30 til 17:00

CUXHAVENGATA 1

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

UK
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I
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Pálmi
Almarsson

GILSÁRSTEKKUR 1

Ú
AÍB

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 námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Ð

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.

Guðjón
Sigurjónsson

Óskar Þór
Hilmarsson

• 220 Hfn.
• 246 fm.
• Atvinnuhúsnæði
• Stór innkeyrsluhurð.
• Verð 50 millj
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NÝBÝLAVEGUR 44

HÚ
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og
Oára

60 PIÐ

• 200 Kóp.
• 140,4 fm.
• 4ra herb.
• Yfirbyggðar svalir.
• Bílskúr.
• Verð 46,9 millj.
Opið hús mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

ri

eld

HEIÐARGERÐI 34

HÚ

S

• 108 Rvk.
• Einbýlishús.
• Bílskúr.
• 4 svefnherbergi.
• Stutt í skóla.
• Innst í botnlanga.
• Verð 64,9 millj.
Opið hús miðvikudag frá kl.
17:00 til 17:30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

Nýtt til sölu í Kópavogi

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

ÁLALIND

OPIÐ HÚS

Mánudaginn 4. sept.

MILLI KLUKKAN
17.00 – 18.00

FALDAHVARF

Glæsilegt lyftuhús

Afhending í nóvember 2017

Faldahvarf 1-9

Álalind 10

· Möguleiki á svalalokun.

Vel skipulögð 4ra herbergja raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsunum
verður skilað fullmáluðum tilbúnum
til innréttinga. Lóð verður fullfrágengin
með steyptu plani. Útveggir húsana eru
staðsteyptir og eru þeir klæddir með lituðu
áli. Húsin eru 174,7 fm þar af innbyggður
bílskúr 29 fm, þau eru vel staðsett með
útsýni og stutt er í alla helstu þjónustu.

Verð frá 58,0 millj. Afhending íbúða október 2017.

Verð frá 68,5 milljónum

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt lyftuhús
með bílgeymslu staðsett í miðju nýs hverfis á móti
Smáralind.
· Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.
· Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
· Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.
· Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

BÓKIÐ
SKOÐUN

HJÁ SÖLUMÖNNUM

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson

Brynjar Þór Sumarliðason

Daði Hafþórsson

Brynjar Þór Sumarliðason

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Aðst.maður fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

brynjar@eignamidlun.is

dadi@eignamidlun.is

brynjar@eignamidlun.is

824 9098

896 1168

824 9096

896 1168

BÚSETI - ÍBÚÐIR
í Reykjavík, Hafnarfirði og Seltjarnarnesi
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
Dvergholt 1 - íbúð 202

Eiðismýri 26 - íbúð 301

220 Hafnarfjörður

170 Seltjarnarnes

2

2 herb. 76,3 m
Búseturéttur: 3.696.000,Búsetugjald: 148.346,Afhending: okt / nóv 2017
Mögulegt lán: 1.000.000,Íbúð uppgerð

3 herb. 73,5 m2
Búseturéttur: 5.659.500,Búsetugjald: 166.191,Afhending: Miðjan okt 2017
Mögulegt lán: 1.600.000,Íbúð uppgerð

Klapparstígur 20 - íbúð 203

Kristnibraut 61 - íbúð 301

101 Reykjavík

113 Reykjavík

3 herb. 75,9 m2
Búseturéttur: 5.148.000,Búsetugjald: 202.950,Afhending: okt / nóv 2017
Mögulegt lán: 1.500.000,Íbúð uppgerð

4 herb. 101,1 m
Búseturéttur: 4.456.546,Búsetugjald: 163.131,Afhending: Byrjun janúar 2018
Mögulegt lán: 1.300.000,Ný gólfefni

2

INNIFALIÐ Í MÁNAÐARGREIÐSLU

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ

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

•
•
•
•
•
•

B-020817

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

Umsóknarfrestur: 12. september kl. 16:00.
Úthlutun: 13. september kl. 12:00.
Allar nánari upplýsingar á
www.buseti.is og á skrifstofu
Búseta í síma 520 5788

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

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

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

Lindargata 27, 101 Rvk, íbúð 701 + bílskúr

Krókamýri , 210 Garðabær

Barmahlíð 49, 105 Rvk, sérhæð með bílskúr

OPIÐ HÚS MÁN 4. SEPT KL. 16:30-17:00.

EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ

OPIÐ HÚS MÁN 4.SEPT KL. 17:15-17:45.

I

OP

Lindargata 27, íbúð 701: Glæsileg 195,5
eign á 7. hæð Endaíbúð með frábæru
útsýni í þrjár áttir. Allur frágangur
vandaður og íbúðin mjög björt og vel
hönnuð. Gott innra skipulag. Parket og
flísar á gólfum. Tvö baðherbergi, bílskúr
og rúmgóð geymsla. Afhending við
kaupsamn. Verð 115 millj.

S

Ú
ÐH

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 svefnh.,
sjónvarpshol og baðh.. 3ja herbergja
íbúð með sérinngangi í kjallara. Bílskúr
og geymslurými/tómstundaherbergi í
kjallara undir bílskúr. Góður sólpallur
og garður í góðri rækt.
Verð 99 milljónir..

Opið hús mánudaginn 4. september
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

I

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. Verð 55 millj.

S

Ú
ÐH

Opið hús mánudaginn 4. september
kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

Barðaströnd

Langholtsvegur 178, 104 Rvk

Snorrabraut 27, 105 Rvk.

RAÐHÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Á SELTJARNARNESI.

EFRI SÉRHÆÐ OG RIS + BÍLSKÚR.

3JA HERBERGJA

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.

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.

74,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
rétt við Hlemm.

Verð 74,5 millj.

Parket og flísar á gólfum.

Pantið tíma fyrir skoðun.

Verð 39,5 millj.

Eina íbúðin á hæðinni.
Sameiginlegur inngangur.
Húsið er á eignarlóð.

Holtsgata, 101 Reykjavík

Langahlíð 7, 465 Bíldudal

Sumarhús á 1 ha. eignarlóð

2JA-3JA HERBERGJA.

EINBÝLI M/BÍLSKÚR.

Í LANDI KLAUSTURHÓLA, GRÍMSNESHREPPI.

Ca. 70 fm. falleg og vel skipulögð
íbúð á 3.hæð í steinhúsi á frábærum
stað í Vesturborginni. Suðursvalir.

Gott einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, samtals 171,1 fm. Tveir
inngangar. Ein íbúð í dag en hægt að
breyta í tvær.

Skiptist í tvískipta stofu og eitt svefnh.
en mögileiki að breyta stofu
í svefnherbergi. Góð eign.

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 í golf og sund.

Stór og góð lóð með miklum
trjágróðri og útsýni.

Verð 38,8 millj.

Fjögur svefnherbergi.
Verð 21 millj.

Verð 14,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

Þú finnur okkur á fold.is

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

Grenimelur 26
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Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.

Grandavegur 47

OP

IÐ

HÚ

S

Bræðraborgarstígur 19
Grenimelur 26, 107 Reykjavík
Opið hús mánudaginn
4. september 17:15 til 17:45

Glæsileg og mikið endurnýjuð neðri
sérhæð í þríbýlishúsi í nýlega viðgerður
húsi á eftirsóttum stað á Melunum.
Stúdíóíbúð hefur verið innréttuð í bílskúrnum. Íbúðin skiptist í forstofu með
náttúruflísum á gólfi. Samliggjandi stofu/
borðstofu og eldhúsi, hvít sprautulökkuð innrétting með afar vönduðum eldhústækjum, stofur eru bjartar með gegnheilu parketi á gólfi. Skápar eru í holi. Tvö
góð barnaherbergi, fataskápar í báðum herbergjum, annað herbergjanna er í dag
nýtt sem fataherbergi. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskápum. Baðherbergi er
flísalagt, innréttingar, baðkar með sturtu. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús
eru í kjallara hússins. Búið er að innrétta stúdíóíbúð í bílskúr eignarinnar, steypt
og flotað gólf, alrými opið við eldhús, baðherbergi með sturtuklefa og glugga.
Húsið var múrviðgert og endursteinað fyrir fáeinum árum. Verð 73,8 millj.

Víðimelur 48 – 107 Rvk

Mjög góð og talsvert endurnýjuð 3ja herbergja efri hæð í þríbýlishúsi á vinsælum í
stað í Vesturbænum. Stigapallur framan við
íbúðina með fatahengi og glugga. Hol tengir
saman rými íbúðarinnar, þaðan er gengið upp
á geymsluloft sem er yfir íbúð. Eldhús er með
ljósri viðarinnréttingu, borðkrók og glugga. Stofa er björt með hornglugga, parketi
á gólfi og útgengi á suðursvalir. Hjónaherbergi er rúmgott með nýlegum fataskápum. Annað svefnherbergi er við hlið stofu sem unnt væri að opna á milli inn í
stofuna. Baðherbergi var endurnýjað fyrir fáeinum árum, flísar á veggjum og gólfi,
sprautulökkuð innrétting, upphengt salerni. Sameiginlegt þvottahús í kjallara og
sérgeymsla fylgir íbúðinni. Góð staðsetning í göngufæri við miðborgina. Stutt í
Mela- og Hagaskóla og Háskóla Íslands. Verð 45,5 millj.

Bræðraborgarstígur 19 – 101 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 5. september frá kl 17:15 til 17:45

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð
á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi í gamla
vesturbænum.
Íbúðin skiptist í forstofu með fataskáp
og fatahengi. Hol sem tengir saman
rými íbúðarinnar. Eldhús er með upphaflegri innréttingu, borðkrók, glugga, dúk á gólfi. Hjónaherbergi: Mjög stórt
svefnherbergi, parket á gólfi, fataskápar. Stofur: Stórar og bjartar samliggjandi
stofur með rennihurð á milli, parket á gólfi. Innri stofa er í dag nýtt sem svefnherbergi, þaðan er útgengi á skjólgóðar suðursvalir. Baðherbergi er með flísum
á veggjum og gólfi, baðkari og glugga. Aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi í
kjallara, íbúðinni fylgir einnig sér geymsla í kjallara.
Verð: 48,8 millj.

Eskihlíð 16b– 105 Reykjavík

Mjög falleg og björt 4ra herbergja 122,3 fm
endaíbúð á 1. hæð við Eskihlíð í Reykjavík ásamt
íbúðarherbergi í risi með aðgengi að salerni.
Aðeins ein íbúð á hæðinni og fjórar íbúðir í
stigagangi. Íbúðin var mikið endurnýjuð 2004.
Hol með náttúrustein á gólfi, tvær samliggjandi
stofur sem unnt er að skilja að, eldhús: endurnýjuð ljós viðarinnrétting, steinflísar
á gólfi, gluggi. Stórt hjónaherbergi með fataskápum og parketi á gólfi. Annað rúmgott herbergi með bogaglugga og útgengi á svalir. Húsið er nýlega múrviðgert og
málað að utan fyrir 2 árum, gler og gluggar er ný endurnýjað utan svalahurðar.
Íbúðarherbergi í risi með aðgangi að sameiginlegri snyrtingu með útleigumöguleika.Verð 53,5 millj.

Grandavegur 47 - 107 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 4. september 17:15 til 17:45

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með skjólgóðum suðursvölum í
góðu og eftirsóttu fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri í vesturbæ Reykjavíkur.
Forstofa er með parketi á gólfi og fataskáp. Eldhús er með korkflísum á gólfi,
viðarinnréttingu, borðkrók og glugga. Þar inn af er þvottahús með dúk á gólfi,
hillum á vegg, glugga. Stofa er björt og rúmgóð setustofa með gluggum á tvo
vegu, útgengi á skjólgóðar suðursvalir. Svefnherbergi er rúmgott herbergi, korkflísar á gólfi, fataskápar. Afar gott og eftirsótt fjölbýlishús 60 ára og eldri, mjög
snyrtileg og góð sameign, m.a. sameiginlegur veislusalur á efstu hæð með fallegu
útsýni í allar áttir. Einnig er í sameign heitur pottur, æfingatæki og sauna á neðstu
hæðinni. Verð 37,5 millj.

Kárastígur 11 – 101 Reykjavík

Mjög góð 3ja herbergja 66,2 fm íbúð í
þríbýlishúsi í hjarta miðbæjarins rétt
við Skólavörðustíginn. Íbúðin skiptist
í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Viðargólfborð í stofu og
herbergjum. Baðherbergi flísalagt með
steyptum sturtuklefa. Fallegur bakgarður með timburpalli.
Verð 36,9 millj.

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

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

570 4800
Löggiltur fasteignasali

Sigurður
Tyrfingsson

Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ

Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is

• Fax 511 •
• www.101.is
• 101@101.is
Tjarnargata
4 • 101 Reykjavík
• Sími
• 101@101.is
Fax 511
3909 3909
www.101.is
Tjarnargata
4 • 101 Reykjavík
• Sími 511
3101511• 3101
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Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Þóroddur S.
Skaptason

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

viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fasteignasala
s. 863-8813
elka@simnet.is
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Linda Björk
Ingvadóttir

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

rúnaði ði
Sig D2861D07a3 03
1
7220 8
858 820

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

Birna Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til
löggildingar
Sími 6993665
birna@gardatorg.is
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TIL SÖLU

S: 588 3300

S: 588 3300

101 Reykjavík fasteignasala og um allt land

TÍSKUVÖRUVERSLUN
Barðastaðir 7,Í MIÐBÆNUM
112 Reykjavík

S TÍSKUVÖRUVERSLUN Í MIÐBÆNUM
Ú
TIL
SÖLU
H
O
Höfum fengið til sölu mjög góða tískuvöruverslun í uþb 95 fermetra

OpiðIÐ
hús í dag
PI
leiguhúsnæði
á góðum stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn.
Ð
frá
17.00
-sölu
18.00
Höfum
mjög
góðaogtískuvöruverslun
í uþb
95góða
fermetra HÚ
OPerkl.tilfengið
Hátt
lofts ogtilrýmið
sem
er bjart
skemmtilegt hefur auk
þess
leiguhúsnæði
á góðum
sýningarglugga að
götunni. stað í fallegu steinsteyptu húsi við Laugaveginn. S
Einstaklega
falleg
137.6
íbúðer
áerþriðju
Sér
snyrting
og
lítil
innan og
verslunarinnar.
Hátt er til lofts ogkaffistofa/lager
rýmiðfmsem
bjart
skemmtilegt hefur auk þess góða
hæð
í
lyftuhúsi
þar
af
23,8
fm.
bílskúrs
Verslunin
sem
sérhæfir
sig
í
kvenfatnaði,
skarti
og gjafavöru hefur
sýningarglugga að götunni.
tryggan
hóp viðskiptavina,
veltan sem var er
kringum
milljónir á
Sér
snyrting
og
lítil kaffistofa/lager
innan20-24
verslunarinnar.
Komið
parketlagt
holfermeð
síðastaer
áriinn
fer ístígandi
og nú
í hönd söluhæsta tímabil ársins.
skápum.
baðherbergi
með
Verslunin
sem sérhæfir
kvenfatnaði,
skarti og sjálfur
gjafavöru
NúverandiFlísalagt
eigandi
hefur
séðsig
um íinnkaup
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Ingvarsson
síma 893-7806, eða sendið póst á
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kr sölufulltrúi7, ííbúð
Barðastaðir
301, 112 Grafarvogur. Verð: 34.900.000
netfangið: ingolfur@midbaer.is
Leiga á mánuði: ca 360.000 kr á mánuði með vsk
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ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
veitir Ingólfur Ingvarsson sölufulltrúi í síma 893-7806, eða sendið póst á
Opið húsingolfur@midbaer.is
mánud. 4. sept. kl. 17:00 - 17:30
netfangið:

Glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir á efstu hæð tilbúnar til afhendingar.
Frábærlega skipulagðar 2ja herb. íbúðir þar sem hver fermeter er nýttur
til fulls. Húsið er staðsett í grónu hverfi á frábærum stað þar sem blandað
er saman íbúðum og þjónustu. Verð frá 33,5 - 37,9 millj.
Möguleiki á allt að 90% fjármögnun.

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

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

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

Bláengi 1a og 1b í Ölfusi, örstutt frá Hveragerði

Til sölu parhús við Bláengi 1a og 1b í Ölfusi, örstutt frá Hveragerði.
Stutt í alla þjónustu. Um er að ræða 158,8 fm íbúðir þar af er innbyggður
bílskúr 31,5 fm á eignalóð. Eignin skilast rúmlega tilbúin til innréttinga.
1. Rafmagn fullbúið og úttekið
2. Hitalagnir og hitagrind fullfrágengin og úttekin.
3. Allir innveggir og loft fullmálað.
4. Gólf verða slípuð og tilbúin fyrir gólfefni.
5. Húsið verður fullbúið að utan, lóð þökulögð og innkeyrsla er malbikuð.
Hér er um að ræða eign staðsetta í litlum húsakjarna í sveitinni, mikið
fuglalíf.
Verð kr. 45,0 millj.

Íslensk valmynd
og tímaflakk.

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.

MEÐ SPORTPAKKANUM
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar
á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða,
skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.
Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365
og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0
krónur með 12 mánaða áskrift að Sportpakkanum.
Nánar á 365.is eða í síma 1817.

BESTA SÆTIÐ

Tryggðu þér
s
áskrift á aðeing
a
d
399 kr. máánuði *
11.990 kr. á

SÍMI 1817

365.IS

*miðað við 12 mánaða bindingu
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Matur sem bætir svefninn

Þ

að er vel þekkt að ólíkur
matur verkar mismunandi
á líkamann. Sumt er til þess
fallið að hressa en annað er gott
fyrir svefninn. Ef þú átt erfitt með
svefn gætu eftirfarandi fæðutegundir hjálpað.

Lárperur

Lárperur innihalda mikið af
ómettuðum fitusýrum sem geta
aukið magn boðefnisins serótóníns í heilanum, en það getur haft
góð áhrif á svefn. Þær innihalda
líka magnesíum sem hjálpar til við
slökun.

Kjúklingabaunir

Þær innihalda amínósýruna
tryptófan sem hjálpar
fólki að sofna. Þær eru
sömuleiðis ríkar af fólínsýru sem hjálpar til við að
koma reglu á svefninn og B6 sem
er gott fyrir líkamsklukkuna. Þær
innihalda líka slakandi magnesíum.

Bananar

Þeir innihalda kalíum og magnesíum en hvort tveggja hjálpar
líkamanum að slaka og gerir fólk
syfjað. Þeir innihalda líka fyrr-

nefnt tryptófan og B6 vítamín sem hefur verið tengt við
betri nætursvefn.

Kirsuber

Þau innihalda svefnhormónið
melatónín í það miklu magni að
þau eru gjarnan notuð sem svefnmeðal.

Hnetur

Margar hnetutegundir innihalda
kalsíum og ómettaðar fitusýrur
sem hjálpa til við að bæta magn
serótóníns í heilanum. Þær innihalda líka slakandi magnesíum.

Hollur og góður berjaþeytingur.

Magnaður
mánudagsþeytingur

eykjavík
Laugarnar í R

Í

upphafi vikunnar er tilvalið að
breyta út af venjunni og fá sér
eitthvað nýtt í morgunmat eða
millimál. Þar sem berjatíminn er
í hámarki er líka sniðugt að nota
berin í matargerð og þá ekki síst í
þeytinga sem auðvelt og fljótlegt
er að útbúa. Þennan þeyting má
gera þunnan eða þykkan, allt eftir
smekk og einnig er gott að setja
múslí út á hann svo hann verði enn
matarmeiri.
1 banani, vel þroskaður
150 g blanda af bláberjum, hindberjum og jarðarberjum
Eplasafi eða sódavatn að smekk
Hungang, ef vill
Skerið bananann í bita og setjið í
blandara eða matvinnsluvél. Bætið
berjunum saman við og maukið
vel saman. Blandið safanum eða
sódavatninu saman við eftir smekk
og njótið hollustunnar.
Gott er að nota melónu í staðinn
fyrir banana. Setja má 2-3 msk. af
jógúrt saman við þeytinginn og fá
þannig mýkri áferð á hann.

Laugarnesið geymir ýmsar sögur.
MYND/EYÞÓR

Langbrók í
Laugarnesinu

Í

næstu ferð Með fróðleik í
fararnesti verður Laugarnesið
í Reykjavík kannað. Ekki eru
allir sem vita að ein frægasta og
umdeildasta kona Íslandssögunnar, Hallgerður Langbrók, bjó í
Laugarnesinu í miðri Reykjavík.
Í göngunni verður reynt að svara
því hver þessi kona var og hvort
virkilega sé hægt að búa til bogastreng úr mannshári. Gunnar
Karlsson, prófessor emeritus við
Háskóla Íslands, leiðir göngu um
Laugarnesið og segir þessar sögur
og fleiri.
Yfirskrift göngunnar er Holdsveiki og Hallgerður Langbrók, en
gangan fer fram laugardaginn 9.
september næstkomandi. Brottför
verður frá bílastæðinu við Listasafn Sigurjóns Ólafssonar í Laugarnesi klukkan 11. Gangan tekur um
tvo tíma.

Fyrir
líkaammaa
lík

og sál
fyrir alla
fjölskyl duna

í þí nu
hv erfi

Fr á
m or gn i
t il kvölds
Sími: 411 5000 • www.itr.is

Smáauglýsingar

512 5000

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

Hjólbarðar

Bílar
Farartæki

Fasteignir

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

Bókhald
Toyota Land Cruiser 120 VX, árg
2007, ekþ 179.000 km. Bensín 4000
, sjálfskiptur, 5 dyra. Einn notandi
frá upphafi, þjónustubók með allar
reglubundnar skoðarnir. Ríkulegur
aukabúnaður eins og t.d. DVD í
aftusætum. Verð 3.350.000. Fyrstur
kemur, fyrstur fær. Uppl. Þorsteinn
sími 8970320

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein
bremsuviðgerðir. Renni diska
og skálar. Fljót og góð þjónusta.
Bergfinnur ehf. 892 7852
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

Benz C 350 Plug in Hybrid 2015 Stw.
Avantgarde leður og tekk innrétting.
Avantgarde útlit. Comfort
sætapakki. Harman Kardon sound
system. Loftpúðafjöðrun ofl ofl ofl
Stgr. 5,8m. Uppl: 899 0410

Bílar óskast

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

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

Búslóðaflutningar

Búmenn auglýsa íbúðir

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

Búseturéttur á markaðsverði
Miðnestorg 3, íb.303,

Húsaviðhald

Þjónusta

sem er fjölbýlishús í
Sandgerði

Til sölu búseturéttur í 2ja herbergja íbúð, 70,9 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins
er kr. 3.500.000 og eru
mánaðargjöldin um kr. 115.000-.

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

Pípulagnir

Ferjuvað 7, íb.103,
sem er fjölbýlishús í
Reykjavík

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Til sölu búseturéttur í 3ja herbergja íbúð, 90,2 fm að stærð
ásamt stæði í bílakjallara.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 11.000.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 192.000-.

Tímavinna eða tilboð.

Bílar til sölu

PÍPULAGNIR

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

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Stekkjargata 19, sem
er parhús í Reykjanesbæ

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Save the Children á Íslandi

MATARBÍLL TIL SÖLU.

S. 893 6994

Rafvirkjun

Hreingerningar

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

Allt nýtt,rafmagn,gas og
innréttingar,fullur af græjum,ekinn
30þ. skoðaður 19 Verð aðeins 3.,5
meiri uppl. 820-5181

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Til sölu

Til sölu búseturéttur í 4ra
herbergja parhúsi á einni hæð
ásamt garðskála. Samtals
134,7 fm að stærð og þar af
er stærð bílskúrs 30,1 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.800.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 190.000-.
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 14.september n.k. kl.13.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast nánari
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is

Sýningarsalur við Dragháls

KÆLI- OG FRYSTIKLEFAR
Hannaður
sérstaklega
eftir þínum
þörfum,
- fullkomin
nýting.

Hurðar og hillurekkar fyrir kælirými:

Sérfræðingar í
ráðningum

Hraðlokun
Auðveldur í uppsetningu

Loftskiptihurðar

Vængjahurð Gler ,,frontar’’

FAST

TA K T I K

Tilbúinn með öllum vélbúnaði

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

loftteppi

4925#

Plaststrimlar

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is
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Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Til bygginga

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.

661 3839 - SÍMASPÁ

Opið frá kl. 14 alla daga.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Keypt
Selt

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.

Til sölu

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

K
Hönnun

9O7 2OO2

Bílskúr óskast til leigu undir dót.
Uppl á: hreinverk.is og í s. 699 6762
Tómas

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

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

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

gjofsemgefur.is

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

Bílskúr

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

INNANLANDS

VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Húsnæði

Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 899 7012
Sólbakki.

FYRIR
AÐSTOÐ

HÖNNUN

9O7 2OO3

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

Í RÚMFATALAGERNUM

BÍLDSHÖFÐA

N 0
LU 2
RS ÐA
VE ÖF
H
NÝ DS
L
BÍ

STÖRF Í BOÐI

Rúmfatalagerinn Bíldshöfða óskar eftir
að ráða hresst og jákvætt fólk til starfa í
metravörudeild, smávörudeild, baðdeild,
fatadeild,
fatadeild húsgagnadeild og á kassa.
Bæði fullt starf og hlutastarf í boði.
Gott atvinnutækifæri sem býður
upp á frábæra
framtíðarmöguleika.
Rúmfatalagerinn Bíldshöfða
Vinsamlegast sendið ferilskrá á
ivar.ivarsson@rfl.is
eða hringið í síma 820-8011 (Ívar)
eða 842-8066 (Margrét)

Tilkynningar

www.rumfatalagerinn.is

Próf í verðbréfaviðskiptum 2017-2018
Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum
í verðbréfaviðskiptum veturinn 2017-2018 sem hér
segir: Próf í I. hluta verða haldin 30. október, 1. og
6. nóvember 2017, próf í II. hluta 29. og 31. janúar
og 5. febrúar 2018 og próf í III. hluta 7., 9., 14. og
16. maí 2018. Um prófin fer samkvæmt reglugerð
nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með
áorðnum breytingum. Vakin er athygli á að próf í
verðbréfaviðskiptum verða ekki haldin nema að
a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í próf, sbr. 2. gr.
reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum. Sama á við um haustpróf 2018. Öllum er
heimilt að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um
efni sem prófað er úr og semur prófsefnislýsingu,
sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Í prófsefnislýsingu greinir jafnframt upplýsingar um leyfileg
hjálpargögn í prófum o.fl., en lýsinguna má nálgast
á vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis, https://
www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/profnefndverdbrefavidskipta/. Lengd hvers prófs er allt að 4
klukkustundir. Um undanþágur frá töku prófa fer
skv. 4. og 6. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Einkunnir
í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum
tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og
skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum
með fullnægjandi árangri innan þriggja ára frá því
að hann tók fyrsta prófið. Próftaki telst ekki hafa
staðist einstök próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0.
Nánari upplýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má
nálgast á fyrrgreindri vefsíðu prófnefndar.
Próftökum verður tilkynnt um nákvæmari tímaog staðsetningu er nær dregur prófunum, sem þreytt
verða í húsakynnum á vegum Opna háskólans í
Háskólanum í Reykjavík.
Skráning í prófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans
http://www.ru.is/opnihaskolinn/prof-i-verdbrefamidlun/. Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt
prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf.
Prófgjald verður auglýst síðar á vefsíðu prófnefndar
https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/profnefnd-verdbrefavidskipta/.
Reykjavík, 4. september 2017
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

intellecta.is

RÁÐNINGAR

FINNLAND 1 - ÍSLAND 0

Nýjast

TAMPERE-VÖLLURINN Í TAMPERE, FINNLANDI

Undankeppni HM 2018
A-riðill

Holland - Búlgaría

Davy Pröpper 2, Arjen Robben - Georgi
Kostadinov.

3-1

Hvíta Rússland - Svíþjóð 0-4
Emil Forsberg, Christoffer Nyman, Marcus
Berg, Andreas Granqvist.

Frakkland - Lúxemborg 0-0
Staðan: Frakkland 17, Svíþjóð 16, Holland
13, Búlgaría 12, Lúxemborg 5, Hvíta-Rús. 5.

B-riðill

Færeyjar - Andorra

1-0

Lettland - Sviss

0-3

Gilli Sörensen.

Haris Seferovic, Blerim Dzemaili, Ricardo
Rodríguez.

Ungverjaland - Portúgal 0-1
André Silva.

Staðan: Sviss 24, Portúgal 21, Ungverjaland
10, Færeyjar 8, Andorra 4, Lettland 3.

D-riðill

Georgía - Írland

1-1

Wales - Austurríki

1-0

Serbía - Móldóva

3-0

Shane Duffy - Valeri Kazaishvili.

Ben Woodburn.

Mijat Gacinovic, Aleksandar Kolarov,
Aleksandar Mitrovic.
Staðan: Serbía 15, Írland 13, Wales 11,
Austurríki 8, Georgía 4, Moldóva 2.

Gylfi Þór Sigurðsson var að vonum sár og svekktur þegar hann gekk af velli eftir 1-0 tap íslenska landsliðsins gegn því finnska á laugardaginn. Ísland þarf núna nauðsyn

G-riðill

Spánn - Ítalía

3-0

Ísrael - Makedónía

0-1

Albanía - Liechtenstein

2-0

Isco 2, Álvaro Morata.

Goran Pandev.

Odise Roshi, Ansi Agolli.

Staðan: Spánn 19, Ítalía 16, Albanía 10,
Ísrael 9 Makedónía 6, Liechtenstein 0.

H-riðill

Grikkland - Belgía

1-2

Eistland - Kýpur

1-0

Gíbraltar - Bosnía

0-4

Zeca - Jan Vertonghen, Romelu Lukaku.

Matthias Käit.

Edin Dzeko 2, Kenan Kodro, Senad Lulic.

Staðan: Belgía 22, Bosnía 14, Grikkland 13,
Kýpur 10, Eistland 8, Gíbraltar 0 .

I-riðill

Finnland - Ísland

1-0

Úkraína - Tyrkland

2-0

Króatía - Kósovó

1-0

Alexander Ring.

Andriy Yarmalenko 2.

Domagoj Vida.

Staðan: Króatía 16, Úkraína 14, Ísland 13,
Tyrkland 11, Finnland 4, Kósovó 1.

Í dag
15.30 Dell Championship
15.50 Armenía - Danmörk
15.50 Aserbaíd. - S. Mar.
16.50 Ísland - Albanía
17.20 Þór/KA - Stjarnan
18.35 England - Slóvakía
18.35 Þýskal. - Noregur
18.35 N-Írland - Tékkl.
20.45 HM markasyrpa
Pepsi-deild kvenna:
17.30 Breiðablik - ÍBV
18.35 Þór/KA - Stjarnan

Golfst.
Sport
Sport 3
Sport 2
Sport 4
Sport
Sport 3
Sport 5
Sport 5

Strákarnir slógu feilnótu í Finn

Ísland þurfti að sætta sig við 1-0 tap fyrir Finnlandi í Tampere í undankeppni HM á laugardaginn. Íslenska liðið
I-riðils og þarf því nauðsynlega að vinna Úkraínu þegar liðin mætast á morgun. Reynir Leósson var ekki sáttur me
FÓTBOLTI Glæsimark Alexanders
Ring með skoti beint úr aukaspyrnu
réði úrslitum í leik Finnlands og
Íslands í Tampere í undankeppni
HM á laugardaginn.
Markið kom strax eftir átta mínútna leik. Þrátt fyrir að hafa nægan
tíma og vera miklu meira með bolt
boltann tókst íslenska liðinu ekki að
brjóta finnsku vörnina á bak aftur.
Ísland fékk fá færi í leiknum og átti
aðeins tvo skot á finnska markið.
Landsliðsþjálfarinn Heimir Hallgrímsson reyndi að breyta gangi
mála með tvöfaldri skiptingu á 59.
mínútu. Sautján mínútum síðar
fékk annar varamannanna, Rúrik
Gíslason, að líta sitt annað gula
spjald og þar með rautt fyrir brot í
kjölfar þess að hann missti boltann
klaufalega frá sér.
Eftir brottreksturinn opnuðust
stór svæði í vörn Íslendinga sem
Finnar voru nálægt því að nýta
sér. Mörkin urðu þó ekki fleiri og
finnska liðið fagnaði sínum fyrsta
sigri í undankeppninni.
„Þetta var jafn leikur. En þeir voru
yfir í baráttunni, sérstaklega í fyrri
hálfleik. Þeir mættu grjótharðir til
leiks og felldu okkur svolítið á eigin
bragði,“ sagði Reynir Leósson þegar
Fréttablaðið leitaði álits hans á
leiknum og frammistöðu íslenska
liðsins í honum.

Engir aukvisar
Þótt uppskera finnska liðsins í
undankeppninni hafi verið rýr er
ýmislegt í það spunnið. Íslendingar
fengu svo sannarlega að kynnast því, bæði í leiknum á Laugardalsvelli fyrir ári, þar sem Finnar
komust tvisvar yfir en enduðu á því
að tapa 3-2, og í Tampere á laugardaginn.

Íslenska liðið hefur ekki
haldið hreinu á útivelli í
fjórum leikjum í undankeppni HM 2018.

„Finnar eru ekki lélegir í fótbolta,
það er langur vegur frá. Engu að
síður erum við með töluvert betra
lið og töluvert betri leikmenn í
flestum leikstöðum. Á okkar degi
eigum við að vinna finnska liðið,“
sagði Reynir.
Heimir hélt sig við sama byrjunarlið og í sigrinum á Króatíu í júní.
Emil Hallfreðsson var við hlið Arons
Einars Gunnarssonar á miðjunni
og Gylfi Þór Sigurðsson aðeins fyrir
aftan Alfreð Finnbogason í framlínunni. Reynir hefði viljað sjá Gylfa
spila með Aroni á miðjunni, eins og
hann hefur gert undanfarin ár, og
annan framherja með Alfreð.

Bestir með Gylfa á miðjunni
„Mér fannst við of varfærnir. Ég
hefði viljað hafa Gylfa neðar á vellinum, til að komast fyrr í boltann.
Mér finnst íslenska liðið virka best
þegar hann spilar inni á miðjunni
með Aroni. Miðað við leikstílinn
okkar, og hvernig Kári [Árnason]
og Ragnar [Sigurðsson] spila út úr
vörninni, finnst mér við verða að
vera með stærri mann með Alfreð
frammi. Við erum oft að lyfta bolt
boltanum fram og það er ekki leikurinn
fyrir Alfreð og Gylfa,“ sagði Reynir.
„Ég hefði viljað sjá Jón Daða
[Böðvarsson] eða Björn Bergmann
[Sigurðarson] byrja leikinn. Við
erum ekkert verri varnarlega með
þá. Þeir eru báðir duglegir og vinnusamir. Það er auðvelt að vera vitur

KRÓATÍA

1–0

ÍSLAND

1-0 Alexander Ring (8.).
Skot (á mark): 11 (6) – 14 (2). Horn: 6 – 5. Rangstöður: 0 – 1.

Frammistaða Íslands (4-4-2)
Hannes Þór Hallórsson
5
Birkir Már Sævarsson
5
(59. Rúrik
R
Gíslason
3))
Kári Árnason
5
*Ragnar
agnar Sigurðsson
6
Hörður
örður Björgvin Magnússon
5
Jóhann
óhann Berg Guðmundsson
4
Aron Einar Gunnarsson
5
Emil Hallfreðsson
4
(59. Björn
Björn B. Sigurðarson
5))
Birkir Bjarnason
4
Gylfi
ylfi Þór Sigurðsson
4
Alfreð Finnbogason
4
(88. Jón
J Daði Böðvarsson
-)

Maður leiksins:
Ragnar Sigurðsson
Átti fínan leik í
hjarta íslensku
varnarinnar eins
og svo oft áður.
Mark Finna kom
beint úr aukaspyrnu en fyrir utan
það fengu þeir ekki mörg færi. Það
var ekki fyrr en Ísland varð manni
færri sem vörnin opnaðist. Sama
hversu mikið eða lítið Ragnar spilar
fyrir sitt félagslið skilar hann alltaf
sínu fyrir íslenska landsliðið.

Heimir eftir leik

Aron Einar eftir leik

„Þetta var verðugur andstæðingur hér í dag og
það er engin
skömm að tapa
hér en auðvitað eru allir
drullu svekktir,“
sagði landsliðsþjálfarinn Heimir
Hallgrímsson eftir leikinn gegn
Finnum.
„Þetta ræðst ekki fyrr en í
lokaumferðinni, lið eiga eftir að
tapa stigum og það eru margir
leikir eftir innbyrðis. Líklegast er
baráttan um fyrsta sætið töpuð
en það er aldrei að vita. Menn
verða að gjöra svo vel að rífa sig
upp og mæta af krafti í Úkraínuleikinn.“

„Við vorum ekki nægilega fljótir
upp í sókn þegar við
unnum boltann
og þeir úr
stöðum. Við
áttuðum okkur
alltof seint
á því, í seinni
hálfleik þar sem við
reyndum að keyra þetta
upp. Við vorum því miður aðeins
of passívir,“ sagði landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson
eftir tapið fyrir Finnum.
„Draumurinn um HM 2018
er ekkert úr sögunni en þetta
verður erfitt núna. Við þurfum
að halda haus. Það er annar
leikur á þriðjudaginn og við
þurfum þrjú stig þar.“

gæði – þekking – þjónusta

ÁGÆTIS SPILAMENNSKA

PÖKKUNARVÉLAR - BRETTAVAFNINGSVÉLAR - BINDIVÉLAR

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir lék
lokahringinn á Cambia Portland
Classic-mótinu á pari. Mótið, sem
er hluti af LPGA-mótaröðinni í golfi,
fór fram á Columbia Edgewater
golfvallarins í Portland.
Fyrir lokahringinn var Ólafía á
fimm höggum undir pari og í 32.
sæti. Hún hefur því eflaust gælt við
að komast í hóp 30 efstu kylfinga á
lokadegi mótsins.
Ólafía fór fyrstu fjórar holurnar
á lokahringnum í gær en fékk svo
skolla á 5. holu. Hún rétti sig af með
tveimur fuglum í röð og fékk svo
10 pör á síðustu 11 holunum. Alls
fékk Ólafía 14 pör á hringnum í gær,
tvo fugla og tvo skolla. Afar stöðug
spilamennska hjá henni.
Ólafía lék hringina fjóra á samtals
fimm höggum undir pari. Þegar
blaðið fór í prentun var hún í 39.
sæti. Enn áttu nokkrir kylfingar eftir
að ljúka leik.
Ólafía hefur nú keppt á 18
mótum á LPGA-mótaröðinni í ár
en hún er sem kunnugt er eini

FILMUPÖKKUNARVÉLAR - KASSALOKUNARVÉLAR

BAKKALOKUNARVÉLAR - FLÆÐIPÖKKUNARVÉLAR

Ólafía Þórunn
Kristinsdóttir

Íslendingurinn sem hefur unnið
sér þátttökurétt á þessari sterkustu
mótaröð heims.
Ólafía hefur komist í gegnum
niðurskurðinn á átta af 18 mótum
sem hún hefur keppt á í ár. Besti
árangur hennar er 13. sæti á Opna
skoska meistaramótinu sem fór
fram í lok júlí.
Ólafía keppist nú við að vera
meðal 100 efstu á stigalista LPGAmótaraðarinnar. Þeir 100 kylfingar
sem verða efstir á stigalistanum í
lok tímabilsins fá fullan þátttökurétt á LPGA-mótaröðinni á næsta
ári. Samkvæmt heimasíðu LPGA
verður Ólafía í 101. sæti stigalistans
eftir mótið í Portland en það gæti
þó breyst. – iþs

VAKÚMVÉLAR
Mikið úrval af vakúmvélum
sem henta einstaklingum
og fyrirtækjum

FÁÐU TILBOÐ

Krókhálsi 1

110 Reykjavík

s. 567 8888 www.pmt.is

lega að vinna Úkraínu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

landi

datt fyrir vikið niður í 3. sæti
eð byrjunarliðið gegn Finnum.
eftir á en mér fannst uppstillingin
ekki virka.“
Alfreð átti ekki góðan leik gegn
Finnum, gekk bölvanlega að halda
boltanum og missti hann alltof oft.
Það ber þó að nefna að Alfreð fékk
litla vernd frá slökum tékkneskum
dómara. Hann fékk olnbogaskot í
fyrri hálfleik og þá slapp Robin Lod
með gult spjald þegar hann fór með
takkana í legginn á Alfreð

Alfreð hentar ekki einn frammi
„Alfreð myndi held ég blómstra með
annaðhvort Jóni Daða eða Birni
Bergmann. Í okkar leikstíl finnst
mér hann ekki henta einn uppi á
topp,“ sagði Reynir.
„Þótt Gylfi hafi verið með honum
þarna er hvorugur þeirra þannig
leikmaður að þeir séu góðir í því að
fá lengri sendingar eða vinna mikið
með mann í bakinu. Við viljum
að Gylfi snúi fram þegar hann fær
boltann. Hann er okkar langbesti
leikmaður og það er lykilatriði að
hann fái boltann sem oftast.“
Risaleikur annað kvöld
Eftir úrslitin í I-riðli um helgina er
ljóst að toppsætið er nánast runnið
Íslandi úr greipum.
Íslendingar eru sem stendur einu
stigi á eftir Úkraínumönnum sem
sitja í 2. sætinu en þessi lið mætast í
gríðarlega mikilvægum leik á Laugardalsvellinum annað kvöld.
„Núna er stefnan sett á 2. sætið.
Þetta er risaleikur. Ég átti ekkert
endilega von á því að Ísland myndi
berjast um HM-sæti eftir frábært
EM. Maður hélt að þynnkan kæmi.
En strákarnir hafa spilað ótrúlega
vel í þessari keppni og það er stutt
í að ná í þetta 2. sæti,“ sagði Reynir
að lokum. ingvithor@365.is

Birgir Leifur Hafþórsson með verðlaunagripinn.

MYND/CHALLENGE TOUR

SÖGULEGT HJÁ BIRGI LEIFI
Birgir Leifur Hafþórsson gerði sér
lítið fyrir og vann Opna Cordenmótið sem er hluti af Áskorendamótaröðinni í golfi. Mótið fór fram
í Frakklandi. Þetta var fyrsti sigur
Birgis Leifs á atvinnumóti erlendis
á ferlinum.
Birgir Leifur lék einkar vel á
fyrstu þremur hringjunum og var
með sjö högga forystu fyrir lokahringinn. Hann var þó felldur niður
vegna úrkomu og því stóð Birgir
Leifur uppi sem sigurvegari. Hann
setti mótsmet þrátt fyrir að hafa
ekki leikið nema 54 holur. Hann
lék þær á samtals 18 höggum
undir pari.
„Ég lagði mikið púður í árið, að
koma mér á beinu brautina. Lagði

meiri áherslu á að vera meira í
golfi og elta allar keppnir sem ég
komst inn í og undirbúningstímabilið var miklu strangara hjá mér
en síðustu ár vegna þess að ég
var þá meira í vinnu og annað. Tók
smá áhættu í ár og hún er sannarlega að ganga upp,“ sagði Birgir
Leifur í samtali við íþróttadeild í
gær. Fyrir sigurinn á mótinu fékk
hann 4,3 milljónir króna í sinn hlut.
Skagamaðurinn á enn möguleika á að komast inn á Evrópumótaröðina sem hann lék á árunum 2007-09. „Ég fæ núna stóru
mótin í lok árs þannig að ég þarf
að setjast aðeins niður og skipuleggja lok tímabilsins. Ég er gríðarlega spenntur fyrir þessu.“ – iþs

Hágæða amerísk heilsurúm
sem auðvelt er að elska

Sofðu rótt í alla nótt

FH SÓTTI SIGUR TIL PRAG
FH gerði góða ferð til Prag og vann
þriggja marka sigur á hinu fornfræga liði Dukla Prag, 27-30, í fyrri
leik liðanna í 1. umferð EHF-bikarsins í handbolta í gær.
Sigurinn var öruggari en lokatölurnar gefa til kynna því FHingar náðu mest níu marka
forskoti í seinni hálfleik.
Tékkarnir náðu hins
vegar að laga stöðuna
undir lok leiks og halda
sér á lífi í einvíginu.
Óðinn Þór Ríkharðsson var markahæstur í liði FH
með níu mörk.
Einar Rafn
Eiðsson skoraði
sex mörk, Ísak
Rafnsson 5 og
Ásbjörn Friðriksson fjögur.
Þorgeir Björnsson, Arnar
Freyr Ársælsson og Ágúst
Birgisson voru allir með tvö
mörk. Seinni leikur FH og Dukla
Prag fer fram í Kaplakrika á laugar-

daginn. Sama dag mætir Afturelding
norska liðinu Bækkelaget á útivelli
í seinni leik liðanna í 1. umferð forkeppni EHF-bikarsins.
Fyrri leikurinn fór fram í Mosfellsbænum á laugardagskvöldið.
Bækkelaget vann nauman sigur, 2526, eftir að Afturelding hafði verið
þremur mörkum
yfir í hálfleik,
15-12.
Örvhentu
skytturnar
Birkir Benediktsson og Ernir Hrafn
Arnarson voru atkvæðamestar í liði
Aftureldingar. Birkir
skoraði sjö mörk
og Ernir Hrafn sex.
Mikk Pinnonen
skilaði fimm
mörkum. – iþs
Óðinn Þór
Ríkharðsson,
leikmaður FH

Full búð af
nýjum vörum!
Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

476 Rómúlus Ágústus, síðasti vestrómverski keisarinn, er
rekinn í útlegð.
626 Li Shimin verður keisari í Kína.
1666 Mikill eldsvoði brennir 13.200 hús í Lundúnum til
grunna.
1845 Jón Sigurðsson og Ingibjörg Einarsdóttir giftast.
1943 Íslandsklukka Halldórs Laxness kemur út.
1954 Þverárvirkjun í Steingrímsfirði er vígð.
1969 Björgvin Halldórsson er kosinn poppstjarna ársins, 18
ára gamall.
1984 Síðasta hrina Kröfluelda hefst.
1998 Larry Page og Sergey Brin stofna Google.

Ólafur Þór Magnússon
Hólabergi 84,

lést á heimili sínu 25. ágúst.
Jarðarför fer fram 8. september í
Grafarvogskirkju klukkan 13.00.
Jenný Ólafsdóttir
Svanur Ólafsson
Kristín Möggudóttir
Katrín Ólafsdóttir
makar, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Gíslína Guðrún
Friðbjörnsdóttir

myndlistarmaður,
Brekkugerði 30, Reykjavík,
lést á Landakotsspítala 28. ágúst síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
6. september kl. 13.00.
Anna Margrét Bjarnadóttir
Einar Björn Bjarnason
Guðrún Þóra Bjarnadóttir Gunnlaugur Jón Rósarsson
Ólavía Guðrún Gísladóttir
Hjördís Diljá Gunnlaugsdóttir
Bjarni Rósar Gunnlaugsson
Einar Gísli Gunnlaugsson
Margrét Sóley Gunnlaugsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Unnur Björk Gísladóttir
Fríholti 4, Garði,
áður búsett í Bræðraborg,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
sunnudaginn 27. ágúst, verður jarðsungin frá Útskálakirkju
þriðjudaginn 5. september klukkan 14.00.
Gunnar M. Magnússon
Magnea Inga Víglundsdóttir
Unnar Már Magnússon
Erna Nilssen
Sigfús K. Magnússon
Gyða Minný Nilssen
Hreinn R. Magnússon
Elísabet S. Steinsdóttir
Kristvina Magnúsdóttir
G. Pétur Meekosha
Björgvin Magnússon
Laufey Þorgeirsdóttir
Sigurður H. Magnússon
Birna Björk Skúladóttir
Magnea B. Magnúsdóttir Sigurjón Sigurðsson
barnabörn og langömmubörn.

Háskólanemum framtíðarinnar gafst um helgina tækifæri til að skoða það sem Háskólinn á Akureyri býður. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Aðgengi lykill að árangri
Háskólinn á Akureyri fagnar 30 ára afmæli sínu um þessar mundir. Rektor skólans segir
HA skóla allra landsmanna og skrifar árangur undanfarinna áratuga á gott aðgengi.

L

ykillinn að árangrinum
sem hér hefur náðst er sá að
Háskólinn á Akureyri hefur
aukið aðgengi að háskólanámi fyrir alla landsmenn,“
segir Eyjólfur Guðmundsson, rektor HA, en skólinn fagnar
þrjátíu ára afmæli sínu þessa dagana.
Að sögn Sigrúnar Stefánsdóttur,
formanns afmælisnefndar hefur
verið haldið upp á afmælið í allt ár.
Hátíðardagskráin hefur hins vegar
verið umfangsmikil nú um helgina.
Var starfsmönnum boðið í afmælisboð á laugardag og í gær var opið hús í
háskólanum. Þá fer ratleikur nemenda
og starfsmanna fram í dag.
Nemendur sjá hins vegar sjálfir um
dagskrána á afmælisdaginn sjálfan á

morgun. „Á afmælisdaginn ætlum við
að eiga góða stund með nemendum
og eiga uppbyggilegar samræður um
hvernig þau sjá framtíðina fyrir sér. Ég
hlakka eiginlega mest til þess hluta,“
segir Eyjólfur.
Rektor segir þann árangur sem
hefur náðst á undanförnum árum
mikinn, sérstaklega í ljósi efasemdaradda sem heyrðust þegar skólinn
var stofnaður.
„Það er í raun og veru ótrúlegt hve
mikill árangur hefur náðst á ekki
lengri tíma. Hann er langt umfram
það sem rætt var um þegar menn voru
að efast um að hægt væri að vera með
háskólakennslu utan höfuðborgarinnar því við værum svo lítil þjóð í
litlu landi,“ segir Eyjólfur og bætir við:

„Við höfum svo sannarlega sýnt
fram á að sú hugmyndafræði sem lagt
var upp með hér í upphafi gekk upp.“
Eyjólfur segir áhrif skólans undanfarna áratugi hafa náð út fyrir Norðurland. „Við höfum útskrifað fólk af
landinu öllu. Heildarfjöldi útskrifaðra er rétt umfram 5.000 en helmingur þeirra er af Norðurlandi. Hinn
helmingurinn er af öðrum stöðum á
landinu. Þannig við erum sannarlega
háskóli allra landsmanna.“
Háskólinn á Akureyri var stofnaður
árið 1987 og var þá boðið upp á nám
í tveimur deildum, heilbrigðisdeild
og rekstrardeild. Nú, þrjátíu árum og
rúmlega 5.000 útskrifuðum nemendum síðar býður skólinn upp á nám í
alls sjö deildum. thorgnyr@frettabladid.is
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Menntamálaráðherrann lagði niður zetuna
„Uppgjöf eða eðlileg breyting?“ Svo
hljóðaði spurningin sem blasti við
lesendum Morgunblaðsins að morgni 5.
september árið 1973 en degi áður hafði
Magnús Torfi Ólafsson menntamálaráðherra ákveðið að leggja skildi zetuna
niður.
„Það hafði komið í ljós, þegar nefndin
sem vinnur að endurskoðun stafsetningarinnar, var farin að starfa að algjör
samstaða var innan hennar um þessa
sérstöku breytingu,“ vitnaði blaðamaður Morgunblaðsins óbeint í ráðherra.
Auk Magnúsar spurði Morgunblaðið
fimm karlmenn út í ákvörðunina. Halldór Halldórsson, prófessor og formaður
nefndarinnar, sagði að líta mætti svo á
sem þetta væri róttæk breyting. „Það
má líka segja, að þetta sé hvarf til fyrri
tíma, vegna þess að þetta er mjög
svipað ástand og var fyrir 1929.“
Baldur Jónsson lektor var hins vegar
ósáttur við brotthvarf zetunnar og aðrar
stafsetningarbreytingar sem gerðar
voru samtímis. „Yfirleitt er það mikill
ábyrgðarhluti að breyta stafsetningu
og það gera menningarþjóðir alls ekki,

Magnús Torfi Ólafsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

nema þær séu til neyddar. Þetta veldur
miklu meira raski, en menn koma auga á
í fljótu bragði.“
Á sama máli var Jón Guðmundsson,
yfirkennari við MR. „Ég tel enga ástæðu
hafa verið til breytinga á stafsetningunni.“

Gunnar Finnbogason, sem titlaður
var cand. mag., var öllu sáttari og sagði
breytingarnar eðlilegar.
Erlendur Jónsson íslenskukennari tók
í sama streng og benti á að fjöldi rithöfunda hafi til að mynda alls ekki notað
zetuna. – þea

Leyfðu þér að dreyma stórt
Við hjálpum unga fólkinu að koma auga á þá hæfileika sem það býr yfir og yfirstíga það sem heldur aftur af því.
Við hvetjum þátttakendur á námskeiðinu til að taka stærri skref, setja sér skýr markmið, virkja sköpunarkraftinn
og nýta áhrif sín. Við hjálpum þeim að styrkja þau sambönd sem skipta mestu máli og aukum færni þeirra í
samskiptum til að geta áunnið sér traust og skapað tækifæri til framtíðar.
Næstu námskeið
Aldur
10–12 ára (5.–7. bekkur)
13–15 ára (8.–10. bekkur)
16–19 ára (Menntaskóli)
20–25 ára (Háskóli/vinnumarkaður)

Hefst
19. september
14. september
11. september
13. september

Fyrirkomulag
Einu sinni í viku í 9 skipti
Einu sinni í viku í 9 skipti
Einu sinni í viku í 9 skipti
Einu sinni í viku í 9 skipti

Ókeypis kynningartímar í Ármúla 11
10–15 ára
6. september 19:00 til 20:00
16–25 ára
6. september 20:00 til 21:00

Skráning í kynningartíma á
www.dale.is/ungtfolk
Copyright © 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. youth_081417_Ads_iceland

Tími
17:00-20:00
17:00-20:30
18:00-22:00
18:00-22:00
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Mánudagur

ÞRAUTIR
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MÁNUDAGUR

Í dag er spáð
suðaustan 8
til 13 metrum
á sekúndu.
Myndarlegt
úrkomusvæði
fer yfir landið
og því rignir
víða, mest þó
sunnanlands.
Hiti 10 til 15 stig.
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Gunnar Björnsson

Ivan Cheparinov (2696) átti
leik gegn Dimitrios Mastrovasilis (2596) á Heimsbikarmótinu í skák í gær.
Hvítur á leik
32. Rf7+! 1-0. Jóhann Hjartarson tapaði fyrir David Navara
í gær. Jóhann verður því að
vinna aðra einvígisskákina í
dag til að komast í bráðabana
gegn Tékkanum sterka.
www.skak.is: Heimsbikarmótið.
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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.
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Pondus

Eftir Frode Øverli

Það er alltaf
gaman að
skora út á
nýja brellu.

S
Ó
R
Y
SÓLE

LÓÐRÉTT
1. djæf
3. þys
4. tungumál
5. lögg
7. skemill
10. hola
13. viljugur
15. sæti
16. kjafi
19. leyfist

LÁRÉTT: 2. lyst, 6. af, 8. spá, 9. nóg, 11. ær, 12. stafn,
14. stúss, 16. kk, 17. ske, 18. löm, 20. at, 21. óráð.
LÓÐRÉTT: 1. dans, 3. ys, 4. spænska, 5. tár, 7. fótskör,
10. gat, 13. fús, 15. seta, 16. kló, 19. má.

Skák

LÁRÉTT
2. yndi
6. frá
8. forsögn
9. nægilegt
11. óður
12. gafl
14. dútl
16. tveir eins
17. gerast
18. hjör
20. strit
21. rænuleysi

Já, ég man Ertu að
þegar ég hugsa um
var spuna- tannmeistari í lækninn
brellum. þinn, Jói?

R Æ S T I TÆ K N I R

Gelgjan
Úff...

Sýningin sem sló
í gegn á síðasta
leikári snýr aftur!

R.E. Pressan.is

S.J. Fréttablaðið

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er eitthvað
að?

Nei...
eða.

Hvað ef
háskólaumsóknin
mín fær ekki
ritlistarverðlaun?

Æi, kannski er
ég með óþarfa
áhyggjur.

Muna: hætta að
vera vinur allra
ofurmetnaðarfullra einstaklinga.

ÍSLENSKU SVIÐSLISTAVERÐLAUNIN

Leikrit ársins 2017
Leikkona ársins
í aðalhlutverki
Menningarverðlaun
DV

Barnalán
Ég sagði börnunum
frá því þegar ég veiddi
fiðrildi í krukku.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

En sætt.

Ekki beint. Nú
heldur Solla að ég
sé skrímsli.

Hún jafnar sig.

Ég vona
það.

Solla spyr hvort hún
megi nota símann til að
hringja í dýraverndunarsamtök.

MEIRI HRAÐI OG HREINNI ÞVOTTUR

Á LÆGRA VERÐI

LG ÞVOTTAVÉL FH4U2VFN3
Glæsileg 1400 snúninga, 9 kg þvottavél með stafrænu kerfisvali. TurboWash tækni sparar tíma og peninga með því að vigta
þvottinn og stilla síðan tíma-, vatns- og orkunotkun. 10 ára ábyrgð á 6 Motion Direct Drive mótor sem hreyfir tromluna á
6 mismunandi vegu til þess að tyggja betri þvottagæði og að vel sé farið með fötin. Stór LED skjár og niðurtalning á þvottatíma
ásamt 14 þvottakerfum og 14 mínútna hraðkerfi. Við þvottavélina má tengja Smart ThinQ app þar sem má stilla inn ólík
þvottakerfi eftir þörfum.

1400 SNÚNINGA | 9 KG | TurboWash

69.990KR.

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18 | Laugardaga 11 – 16

Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is
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5%
Miðasala og nánari upplýsingar



Samuel L.
Jackson





EMPIRE

Ryan
Reynolds

Gary
Oldman

Salma
Hayek



CHICAGO SUN-TIMES

TOTAL FILM

MÁNUDAGUR

VARIETY

Grín-spennumynd ársins!
SÝND KL. 5.30, 8, 10.25

Hörku spennumynd
Frábær ný mynd fyrir alla fjölskylduna.
Sýnd með íslensku tali.
ÁLFABAKKA

SÝND KL. 8, 10.30

SÝND KL. 6

SÝND KL. 8

SÝND KL. 10.30

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

SÝND KL. 6

SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50
ONCE UPON A TIME IN VENICE
KL. 5:50 - 8 - 10:10
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8 - 10:30
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
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
KL. 5:50

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

AMERICAN MADE
KL. 5:30 - 8 - 10:30
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:30
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 5:40 - 8 - 10:20
HITMAN’S BODYGUARD
KL. 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION
KL. 8 - 10:10
DUNKIRK
KL. 5:40

SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 5:50 - 8 - 10:10
HITMAN’S BODYGUARD
KL. 8 - 10:30
DUNKIRK
KL. 5:40 - 8 - 10:20

KEFLAVÍK

AMERICAN MADE
EVERYTHING, EVERYTHING
HITMAN’S BODYGUARD

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

AKUREYRI

SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50
ONCE UPON A TIME IN VENICE
KL. 10:10
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 5:50 - 8
HITMAN’S BODYGUARD
KL. 8
ANNABELLE: CREATION
KL. 10:30


ENTERTAINMENT WEEKLY

Byggð á metsölubókinni ‘Allt eða Ekkert’


THE HOLLYWOOD REPORTER

93%

Fyrirlestrar
Hvað? Hádegisfundur um þingkosningarnar í Noregi
Hvenær? 12.00
Hvar? Norræna húsinu
Hádegisfundur um þingkosningarnar í Noregi. Aðgangur er ókeypis, fundurinn fer fram á ensku og
íslensku. Streymt er frá viðburðinum á heimasíðu Norræna hússins.
Fundarstjóri er Bogi Ágústsson,
fréttamaður og formaður Norræna
félagsins á Íslandi.
Hvað? Hvað er Borgarlínan?
Hvenær? 20.00
Hvar? Gerðubergi
Borgarlínan er nýtt og afkastamikið kerfi almenningssamgangna
sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu undirbúa nú í sameiningu. En hvers vegna er þörf á slíku
kerfi, hverju mun Borgarlínan
breyta og hvað mun hún kosta?
Þorsteinn Hermannsson, samgöngustjóri Reykjavíkurborgar,
mun fara yfir þessi atriði og fleiri á
opnum fundi.

Námskeið
Hvað? Námskeið í kaffigerð
Hvenær? 20.00
Hvar? Te & Kaffi, Aðalstræti
Almennur inngangur um kaffi. Í
Á dansnámskeiði DanceCenter Reykjavík verður
dansað að
hætti Beyoncé
meðal annarra. NORDICPHOTOS/AFP

þessu námskeiði er stiklað á stóru
um allt sem tengist kaffi: hvaðan
það kemur, hvernig það er unnið,
hvaða efni eru í kaffinu svo fátt
eitt sé nefnt. Við smökkum kaffi
frá ólíkum stöðum í heiminum
og lærum hvernig er best að hella
upp á gamla mátann. Námskeiðið
er haldið í kennslurými Te &
Kaffi sem er á Aðalstræti 9. Þátttakendur fá tækifæri til að kaupa
búnað og aukahluti á 15% afslætti
á meðan námskeiðið stendur yfir
en auk þess verða allir leystir út
með gjöfum.
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Kongens Nei
Out Of Thin Air
Hjartasteinn
The Square
BPM (120 Beats Per Minute)
Ég Man Þig
The Greasy Strangler
Frantz

17:30
18:00
17:30
20:00, 22:45
20:00
20:00
22:45
22:30

Hvað? Dívu DansGleði
Hvenær? 19.45
Hvar? DanceCenter Reykjavík, Háteigsvegi 27-29
Dívu DansGleði að hætti Beyoncé,
Janet Jacksson, JLo . Upplifðu
Dívuna í sjálfri þér! Tilvalið fyrir
vinkonu eða vinnuhópa! Einn
klukkutíma í viku, sjö vikna námskeið. Verð er 12.495 krónur.
Hvað? Mömmur & meðganga
Hvenær? 13.00
Hvar? Hreyfingu Heilsulind
Mömmuleikfimi hjá sjúkraþjálfara tvisvar sinnum í viku.
Kviðæfingar, grindarbotnsæfingar,
almenn styrktarþjálfun, stöðugleikaþjálfun, liðkandi æfingar,
og fræðsla um þjálfun og hreyfiþroska ungbarna er að sjálfsögðu á
sínum stað.

Sýningar
Hvað? Uppbrot
Hvenær? 13.00

Hvar? Gallerí 78, Suðurgötu 3
Sýning listatvíeykisins Siggu og
Möddu í Gallerí 78. Á sýningunni
sýna Sigga og Madda málverk og
skúlptúra.

Uppákomur
Hvað? Salsa Monday
Hvenær? 16.00
Hvar? Pablo Discobar
Frábær latin tónlist alla mánudaga
og „late happy hour“ frá 23.0001.00. Gamli góði „happy hour“ er
að sjálfsögðu líka á sínum stað frá
16.00-18.00. Allur bjór á krana, allt
vín í glösum og valdir kokteilar á
50 prósent afslætti.
Hvað? Haustfagnaður
Hvenær? 13.00
Hvar? Ynju, Glæsibæ
Komu haustsins verður fagnað
í undirfataversluninni Ynju í
Glæsibæ frá klukkan13-18.
20 prósent afsláttur af öllum
vörum í versluninni.

H Ö N N U N: H G M

G I ACO M O PU CCI N I

FRUMSÝND 21. OKTÓBER 2017
Í ELDBORG – HÖRPU
HLJÓMSVEITARSTJÓRI BJARNI FRÍMANN BJARNASON · LEIKSTJÓRI GREG ELDRIDGE
TOSCA CLAIRE RUTTER · CAVARADOSSI KRISTJÁN JÓHANNSSON · SCARPIA ÓLAFUR KJARTAN SIGURÐARSON
ANGELOTTI ÁGÚST ÓLAFSSON · SAGRESTANO BERGÞÓR PÁLSSON
SPOLETTA ÞORSTEINN FREYR SIGURÐSSON · SCIARRONE FJÖLNIR ÓLAFSSON
KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR
LEIKMYND ALYSON CUMMINS · BÚNINGAR NATALIA STEWART
LJÓSAHÖNNUN ÞÓRÐUR ORRI PÉTURSSON · SVIÐSHREYFINGAR JO MEREDITH

MIÐASALA Á OPERA.IS
#islenskaoperan
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Mánudagur

Nýtt á
Stöð 2
I OWN AUSTRALIA´S BEST HOME

Frábærir þættir fyrir alla sem kunna að meta stórfenglega
byggingarlist, nútímahönnun og innanhússarkitektúr sem á engan
sinn líka. Í hverjum þætti ferðast þrír hönnunarsérfræðingar vítt
og breitt um Ástralíu til að finna best hannaða húsið.

MAGNAÐ

MÁNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

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

THE SANDHAMN MURDERS
Frábær og hörkuspennandi lokaþáttur um rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og lögfræðinginn Noru
Lindes sem leysa saman flókið sakamál um dauða ungrar
stúlku á eyjunni.

George Lopez er mættur með
óborganlegt uppistand þar
sem hann lætur sér ekkert
óviðkomandi og er hárbeittur í
samfélagslegri ádeilu.

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

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 Drop Dead Diva
11.20 The Last Man on Earth
11.40 Fresh off the Boat
12.05 Mannshvörf á Íslandi
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
15.55 Exodus. Our Journey to
Europe
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 You're The Worst
19.50 I Own Australia's Best
Home
20.40 Suits
21.25 The Sandham Murders
22.10 George Lopez. The Wall
23.15 Ballers
23.45 Empire
00.30 Eyewitness Magnaðir
þættir byggðir á norsku spennuþáttaröðinni Øyevitne. Tveir
unglingsdrengir ákveða að hittast á laun á fáförnum stað en
eiga fótum sínum fjör að launa
þegar þeir verða vitni að glæp og
komast sjálfir naumlega undan
árásarmanninum. Þeir ákveða að
hylma yfir glæpinn svo launsamband þeirra verði ekki opinbert.
01.10 Eyewitness
01.50 Eyewitness
02.35 The Listener
03.20 Bones
04.05 Murder in the First
04.50 London Road

17.30 New Girl
17.55 Mike & Molly
18.15 The Big Bang Theory
18.35 Modern Family
19.00 Curb Your Enthusiasm
19.35 Who Do You Think You Are?
20.20 Grimm
21.05 The Originals
21.50 The Sopranos
22.40 Sleepy Hollow
23.25 The Vampire Diaries
00.10 Modern Family
00.35 Curb Your Enthusiasm
01.10 Who Do You Think You Are?
01.55 Grimm
02.40 Tónlist

11.50 Kramer vs. Kramer
13.35 The Little Princess
15.15 Still Alice
16.55 Kramer vs. Kramer
18.40 The Little Princess
20.20 Still Alice
22.00 The Huntsman. Winter's
War Frábær ævintýramynd með
Chris Hemsworth og Charlize
Theron. Myndin segir frá hinni illu
Ravennu en hún á í stríði við systur sína sem heitir Freyja, en Eric
og Sara eru hermenn í her sem var
byggður til þess að vernda Freyju
og þau reyna að vernda hana fyrir
Ravennu sem hefur ekkert gott
í huga en í leiðinni þurfa þau að
kljást við ástina sem að þau bera
til hvort annars.
23.50 The Maze Runner
01.40 Big Eyes
03.25 The Huntsman. Winter's
War

STÖÐ 2 SPORT

Lokaþáttur

GEORGE LOPEZ:
THE WALL

STÖÐ 2

iUpp d
stan

THE HUNTSMAN:
WINTER´S WAR

Frábær ævintýramynd um
hina illu Ravennu með Chris
Hemsworth og Charlize
Theron í aðalhlutverkum.

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

07.30 HM Markasyrpa
07.55 Undankeppni HM - Ungverjaland - Portúgal
09.35 Undankeppni HM - Holland
- Búlgaría
11.15 Formúla 1 2017 - Keppni
13.45 Undankeppni HM - Frakkland - Lúxemborg
15.25 HM Markasyrpa
15.50 Undankeppni HM - Armenía
- Danmörk
18.10 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur 2017/2018
18.35 Undankeppni HM - England
- Slóvakía
20.45 HM Markasyrpa
21.10 Undankeppni HM - Aserbaídsjan - San Marínó
22.50 Undankeppni HM -NorðurÍrland - Tékkland
00.30 Undankeppni HM -Þýskaland - Noregur

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Kormákur
08.11 Zigby
08.25 Stóri og Litli
08.38 Brunabílarnir
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Kormákur
12.12 Zigby
12.26 Stóri og Litli
12.39 Brunabílarnir
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Kormákur
16.12 Zigby
16.26 Stóri og Litli
16.39 Brunabílarnir
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Ástríkur á Goðabakka

STÖÐ 2 SPORT 2
07.00 Messan
08.30 Undankeppni HM - Færeyjar - Andorra
10.10 Undankeppni HM - Grikkland - Belgía
11.50 Undankeppni HM - HvítaRússland - Svíþjóð
13.30 FH - KR
15.10 Undankeppni HM - Ungverjaland - Portúgal
16.50 U21. Ísland - Albanía
19.00 Pepsímörk kvenna 2017
20.00 Undankeppni HM - Armenía
- Danmörk
21.40 Undankeppni HM - England
- Slóvakía
23.20 HM Markasyrpa
23.45 UFC Live Events 2017

Mörgæsirnar
kl. 09.24,
13.24 og
17.24

GOLFSTÖÐIN
08.00 Dell Technologies Championship
13.00 Cambia Portland Classic
15.05 Inside the PGA Tour 2017
15.30 Dell Technologies Championship
22.00 Cambia Portland Classic
00.00 Dell Technologies Championship

RÚV
14.35 Svartfjallaland - Króatía
16.45 Séra Brown
17.30 Íþróttaafrek
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Háværa ljónið Urri
18.11 Veistu hvað ég elska þig
mikið
18.24 Skógargengið
18.35 Undraveröld Gúnda
18.46 Guli Jakkinn
18.48 Kóðinn - Saga tölvunnar
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós og Menningin
20.05 Dauði Díönu prinsessu
21.40 Smáfuglar
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 EM í körfubolta 2017.
Samantekt
22.40 Walt Disney
23.35 Mótorsport
00.05 Kastljós og Menningin

SJÓNVARP SÍMANS
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 90210
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 Everybody Loves Raymond
17.00 King of Queens
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 Taken
21.45 The Good Fight
22.30 Happyish
23.00 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
23.40 The Late Late Show with
James Corden
00.20 CSI
01.05 Hawaii Five-0
01.50 Star
02.35 Girlfriends' Guide to Divorce
03.20 Baskets
03.50 Taken
04.35 The Good Fight
05.20 Happyish

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

LÍFIÐ

28

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

4. SEPTEMBER 2017

MÁNUDAGUR

TUDOR rafgeymar

AGM þurrir rafgeymar fyrir Start-Stop bíla

Veldu
öruggt
eð
start m

Viðurkenndir
af öllum
bílaframleiðendum

TUDOR

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

TUDOR

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

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

HÖGGDEYFAR

Fólk er ennþá að kaupa sér geisladiska og vínylplötur. NORDICPHOTOS/GETTY

Margt fólk vill tónlist
á áþreifanlegu formi
Efnisveitur sem bjóða fólki upp á að streyma tónlist eru vinsælar
sem aldrei fyrr en að sögn Kristjáns Kristjánssonar í plötubúðinni
Smekkleysu er fólk þó ennþá að kaupa vínylplötur og geisladiska.

G

Topp 10
vinsælustu
plöturnar

róflega
erum við
að tala um
60
prósent geisladiska og 40
prósent vínylplötur,“ segir
Kristján Kristjánsson hjá
plötubúðinni Smekkleysu
um söluna, spurður út í hvort
sé vinsælla um þessar
mundir: geisladiskar
eða vínyll.
Kristján segir fólk á
öllum aldri kaupa sér
tónlist í áþreifanlegu
formi. „Við erum með
mjög breiðan kúnnahóp. En það er unga
fólkið sem kaupir mest
vínyl.“
Að endingu feng-um við Kristján til
að setja saman fyrir
okkur lista yfir þær
plötur og geisladiska,
sem um þessar mundir
eru á meðal þeirra topp
tíu vinsælustu hjá kaupendum.

GORMAR

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!
STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS

Nýjar vörur frá

Dimma - Eldraunir
Aron Can - Í Nótt
Kaleo - A/B
Sigur Rós - Agætis Byrjun
Gyda Valtysdóttir - Epicycle
Asgeir - Afterglow
Sigur Rós - Takk
JFDR - Brazil
Sóley - Endless Summer
Björk - Gling Gló

Tilbreyting að halda tónleika fyrir hádegi
Útsöluaðilar:

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

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is

Tryggðu
þér áskrift
*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

333 kr
á dag*

Hljómsveitin Milkywhale fer á
morgun af stað í tónleikaferðalag um
landið. „Við erum að fara á túr út á
land til að spila í grunnskólum. Þetta
er á vegum verkefnisins List fyrir alla.
Við tókum smá forskot í seinustu
viku og störtuðum verkefninu formlega með Valhúsa- og Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi. Þetta er frekar
nýtt fyrir okkur: að spila tónleika
fyrir hádegi. Yfirleitt erum við á sviði
eftir miðnætti eða að minnsta kosti
seint um kvöld,“ útskýrir Melkorka
Sigríður, annar meðlimur Milkywhale. „En það er svo spennandi að
prufa eitthvað nýtt, tónlistin okkar
er mjög dansvæn, bæði fyrir börn og
fullorðna.“ – gha

YFIRLEITT ERUM VIÐ
Á SVIÐI EFTIR MIÐNÆTTI EÐA AÐ MINNSTA KOSTI
SEINT UM KVÖLD.

Milkywhale sló í gegn hjá krökkunum á Seltjarnarnesi. FRÉTTABLAÐ/VILHELM
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DORMA KYNNIR

Á leiðinni heim eftir litríkt fyllerí kom hugmyndin af Mergæxli fyrst upp hjá þeim Inferno og Tælanól.

Sitja uppi með
nístandi óskapnað

Eftir áralanga þróun og prófanir
höfum við náð markmiði okkar.

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

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

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

Komdu og
kynntu þér Simba
í næstu Dormaverslun eða á

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

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

Þeir félagar Inferno Ostur og Tælanól Æruvík gáfu nú á dögunum út,
eiginlega alveg óvart, neðanjarðar-myndasögubókina Mergæxli.
Bókin er sjálfútgefin og í anda manna eins og Roberts Crumb og fleiri.
Stefán þór
Hjartarson

stefanthor@frettabladid.is

N

eðanjarðar-myndasögur eru frábrugðnar venjulegum bókmenntum
á þann hátt að þær
eru sjálfútgefnar af
listamönnunum sjálfum, því það
gerir þeim kleift að teikna og skrifa
það sem þá lystir og gefa það frá sér,
án þess að þurfa að ganga í gegnum
ritskoðun útgáfufyrirtækja. Þessi
tegund af myndasögum er hvorki að
leita sér að tilteknum markhóp né
geðjast fólki. Þetta yndislega fyrirbæri á sér rætur að rekja í frelsissenu
7. áratugarins í Bandaríkjunum,
þar sem mikilmenni eins og Robert
Crumb, S. Clay Wilson og fleiri grallarar tóku það upp að fara að krota
ofsatækar kynlífssenur, ýmiss konar
ofbeldi og alls konar gamanheit,“
segir Inferno Ostur aðspurður um
hvað fyrirbærið neðanjarðarmyndasaga er, en hann ásamt félaga
sínum Tælanól Æruvík gáfu út nú á
dögunum eina slíka myndasögu er
nefnist Mergæxli.
Glöggir hafa vafalaust tekið eftir
að um dulnefni er að ræða en það
fylgir auðvitað þegar menn ráðast í
útgáfu á „nístandi óskapnaði“ eins
og Mergæxli er samkvæmt höfundum. Í blaðinu má finna fjórar
myndasögur eftir þá félaga auk
skrítlna eftir vin þeirra Kraumdýr
Sáðman og fleira.
Hvernig kemur til að þið vindið
ykkur í að skrifa þessa bók? „Við
ákváðum ekki beint að „ráðast“ í
þetta verkefni, það gerðist eiginlega bara. Við gerðum þetta fyrst
og fremst til að skemmta sjálfum

Kaupa má Mergæxlið í Nexus, Lucky Records eða á Facebook.

okkur. Einhvern tímann fyrir
tveimur árum, á leiðinni heim eftir
heldur litríkt fyllerí, fórum við að
kasta á milli hugmyndum um myrkari útgáfu af myndasöguskrítlunni
Calvin & Hobbes. Það varð til þess
að ég settist niður einhvern tímann
í óræði mínu og krotaði nokkrar
síður fyrir eigin skemmtun. Svo
leiddi eitt af öðru og nú sitjum við
með þennan nístandi óskapnað sem
við köllum Mergæxli.“
Hvers vegna myndasagan? „Við
höfum báðir alltaf haft þokkalegan áhuga á myndasögum. Maður
gramsaði í Andrésar Andar blöðum
og einhverjum Marvel-sögum. En
við veljum okkur fyrst og fremst
þetta sköpunarform því að ferlið er
tiltölulega einfalt, mun einfaldara
en að taka upp kvikmynd eða leik-

VIÐ MUNUM EKKI
HÆTTA FYRR EN
ALMÚGINN KEMUR OG LIMLESTIR OKKUR FYRIR GJÖRÐIR
OKKAR.
stýra leikriti. Þessi prósess er bara
blöð, blýantur og þokkaleg hugmynd.“
Hvað er næst á döfinni hjá ykkur
félögum? Heill hellingur á döfinni,
við erum rétt að byrja. Við munum
ekki hætta fyrr en almúginn kemur
og limlestir okkur fyrir gjörðir
okkar. Erum strax byrjaðir að vinna
í næsta blaði sem kemur vonandi út
næsta sumar.“
Hægt er að nálgast blaðið í
Nexus, Lucky Records eða í gegnum
Facebook fyrir gjafaprís.

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

17. MAÍ 2018 · ELDBORG HÖRPU

MIÐASALA HEFST Á

FIMMTUDAGINN KL. 10!
MIÐASALA Á HARPA.IS/CLEESE OG Í SÍMA 528 5050
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á SENA.IS/CLEESE

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

Hvað er að
okkur?

Í

ROYAL CORINNA
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 124.620 kr.

NÚ 87.234 kr.

÷30%

5.–18. OKTÓBER

THAILAND
MIKIÐ INNIFALIÐ
FRÁ Verð
299.900
KR.
á mann m.v. 2 fullorðna.
NÁNAR Á UU.IS

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

U
T
S
U
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DAGA
RISAÚTSÖLUNNAR

BAKÞANKAR
Helgu Völu
Helgadóttur

nýliðnum mánuði tóku tveir
ungir menn líf sitt inni á geðdeild Landspítala. Þeir voru þar
inni vegna bráðrar sjálfsvígshættu
og því undir verndarvæng Landspítala í veikindum sínum.
Við getum ekki skellt sökinni
á einstaka starfsmann heldur
fjársvelt kerfið. Íslensk stjórnvöld
sem hafa vanrækt heilbrigðiskerfið okkar stórkostlega. Fyrst
eftir hrun þurftu allar stofnanir
landsins að draga saman seglin en
í dag er staðan önnur. Stjórnmálamenn stæra sig af sterkri stöðu
ríkissjóðs og bullandi góðæri en
vanrækja svona herfilega að hlúa
að grunnstoðum okkar samfélags.
Þar liggur ábyrgðin og þið, sem
stjórnið landinu, verðið að axla
ykkar ábyrgð.
Ég þoli ekki þessa vitleysu
lengur. Fyrir síðustu þingkosningar
sögðust allir frambjóðendur taka
undir ákall þjóðarinnar um aukin
framlög til heilbrigðiskerfisins.
Ekki var kallað eftir aukinni einkavæðingu heldur auknu framlagi
í þessa sameign okkar, íslenska
heilbrigðiskerfið sem rekið er af
almannafé í okkar þágu. Þið kæru
ráðamenn farið villu vegar þegar
þið vanrækið þessa skyldu ykkar.
Þið gáfuð okkur fyrirheit um að
endurreisn heilbrigðiskerfisins
væri ykkur hugleikin en hafið á
kjörtímabilinu sýnt fullkomið
sinnuleysi. Forstjóri Landspítala
lýsir ítrekað yfir miklum áhyggjum
af stöðunni. Fréttir berast af mistökum, vanbúnum tækjum og
lyfjaskorti en ekkert heyrist frá
stjórnvöldum sem virðast föst í
lengsta sumar-/páska-/vetrarleyfi
Íslandssögunnar. Hvernig væri að
koma fram í dagsljósið og standa
við loforðin? Ef við getum ekki
sinnt grunnþjónustunni í öllu
ríkidæminu þá er eitthvað verulega
mikið að okkur og þið berið þar
ábyrgð.

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

÷30%
SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

ROYAL LAYLA
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 174.180 kr.

NÚ 121.926 kr.

÷50%

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.

GERÐU GÓÐ KAUP
KOMDU NÚNA!
Bjóðum allt að 12 mánaða vaxtalaus kreditkortalán.
Einnig hægt að greiða með netgíró.
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