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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um leyndarmál 
Sjálfstæðisflokksins. 9 

SPORT Nokkur lið kvöddu fall-
drauginn í næstsíðustu umferð 
Pepsi-deildarinnar. 12 

LÍFIÐ Í bókinni 
Hreistur fjallar Bubbi 
Morthens um ver-
búðalífið sem hann 
lýsir sem hráu og 
hörðu. 22  
 
 
 

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

STJÓRNMÁL Hanna Katrín Friðriks-
son, þingflokksformaður Viðreisnar, 
telur að of mikill tími hafi farið í 
breytingar á lögum um uppreist 
æru á sama tíma og mál sem varða 
breytingar á útlendingalögum og 
notendastýrða persónubundna 
aðstoð (NPA) fyrir fatlað fólk, hafi 
þurft að bíða.

„Umræðan virðist hafa tekið full 
langan tíma á kostnað einstaklinga 
sem eiga ekki að þurfa að bíða,“ segir 
Hanna Katrín. – hg / sjá síðu 8

Óttast að málin 
nái ekki í gegn

Hanna Katrín 
Friðriksson, þing-
flokksformaður 
Viðreisnar. 

MENNING „Það er verið að vinna úr 
þessu og það tekur tíma að klára 
þetta,“ segir Stefán Magnússon, 
stofnandi þungarokkshátíðarinnar 
Eistnaflugs. Stjórnendur hennar 
reyna nú að forða hátíðinni, sem 
hefur verið haldin í Neskaupstað, 
frá gjaldþroti.

„Staðan í sumar var þannig að 
Íslendingarnir mættu en við fengum 
varla útlendinga á svæðið en þeir 
hafa verið um 30 prósent af gestum 
hátíðarinnar í gegnum tíðina,“ segir 
Stefán. – hg / sjá síðu 2

Reyna að hindra 
þrot Eistnaflugs

Þungarokkshátíðin 
Eistnaflug var fyrst haldin 
árið 2005 og í sumar stóð 
hún yfir í fjóra daga.  

STJÓRNMÁL Nýtt framboð Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
fyrrverandi formanns Framsóknar-
flokksins, mun bjóða fram í öllum 
kjördæmum. Unnið er að því nú að 
fá einstaklinga til að leiða listana.

„Ég vonast til þess að það takist 
að setja saman framboð í öllum 
kjördæmum,“ segir Sigmundur. 
„Ég lít ekki á þetta sem sérframboð 
heldur miklu frekar nýjan flokk, nýtt 

afl, sem byggist á því hvernig við 
nálguðumst hlutina í Framsóknar-
flokknum milli áranna 2009 og 2017 
og kannski fyrr í sögu flokksins.“

Sigmundur tilkynnti þetta á vef 
sínum níutíu mínútum áður en 
kjördæmisþing Framsóknarflokks-
ins í Norðausturkjördæmi hófst 
í Reykjadal í Þingeyjarsveit. And-
rúmsloftið á kjördæmisþinginu var 
nokkuð þungt að sögn heimildar-

manna Fréttablaðsins en fundinn 
sátu margir hörðustu stuðnings-
menn Sigmundar Davíðs. Margir 
þeirra íhuga nú stöðu sína; hvort 
þeir fylgi Sigmundi í nýtt afl eða 
haldi tryggð við Framsóknarflokk-
inn.

Sigmundur segist hafa reynt að 
ná sáttum við flokkseigendafélagið í 
Framsókn og þau öfl sem vildu hann 
burt. „Til hvers að berjast fyrir því að 

þú getir starfað áfram með fólki sem 
lítur á það sem meginmarkmið að 
drepa þig?“ spyr Sigmundur Davíð.

Einnig er sótt að Gunnari Braga 
Sveinssyni, oddvita flokksins í 
Norðvesturkjördæmi. Líklegt þykir 
að hann fari fram undir merkjum 
hins nýja framboðs verði hann felld-
ur á kjördæmaþingi þann 8. október.

Sigmundur útilokar ekki að vinna  
að framboði til Alþingis með Birni 
Inga Hrafnssyni, fyrrverandi oddvita 
Framsóknar í Reykjavík. 
 – sa / sjá síðu 4

Ætla að bjóða fram í öllum kjördæmum
Nýtt afl Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar áformar að bjóða fram lista í öllum kjördæmum landsins.  Forsætisráðherrann fyrrverandi 
segir flokkseigendafélag Framsóknar hafa haft það meginmarkið að koma honum frá. Útilokar ekki samstarf við Björn Inga Hrafnsson. 

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, 
fyrrverandi for-
maður Fram-
sóknarflokksins

Fyrstu haustlægðir ársins, sunnanlands hið minnsta, knúðu dyra um helgina. Þessir tveir létu það þó ekki aftra sér frá því að viðra hundinn við Reykjavíkurtjörn. Tómas Guðmundsson 
fylgist hugsi með og lætur veðrið ekki á sig fá frekar en fyrri daginn. Viðbúið er að fleiri hvassar og blautar lægðir bjóði sér í heimsókn næstu vikurnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR



Veður

Búast má við ágætis veðri á landinu 
í dag, bjart fyrir norðan, en sums 
staðar skúrir sunnanlands. 
SJÁ SÍÐU 18

BRIDS
SKÓLINN

Námskeið hefjast í næstu viku ...

Byrjendur (stig 1)  2. október:  8 mánudagar frá 20-23 
Kerfið (stig 2)  4. október:  8 miðvikudagar frá 20-23

Stig 1  Byrjað er alveg frá grunni og farið vel yfir undirstöður 
hins vinsæla Standard-sagnkerfisins. Það er fólk á öllum aldri 
sem sækir skólann og ekkert mál að mæta stakur/stök. 

Stig 2  Hvað meinar makker? Góð spurning. Farið er vel 
yfir framhald sagna í Standard og ýmsar stöður í sagnbaráttu. 
Mikið spilað og hægt að koma stakur/stök.

 

Upplýsingar og innritun 
í síma  898-5427  á netinu  bridge.is 
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Reyndu fyrir sér í amerískum fótbolta

Það voru áhugasamir unglingar sem mættu í Kórinn í Kópavogi í gær og reyndu fyrir sér í amerískum fótbolta. Þar stóðu Einherjar, eina íslenska 
liðið sem leikur íþróttina reglulega, fyrir æfingu fyrir byrjendur á aldrinum þrettán til sautján ára.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

MENNING Stjórnendur þungarokks-
hátíðarinnar Eistnaflugs reyna nú 
að forða henni frá gjaldþroti. Miða-
sala á hátíðina í sumar var undir 
væntingum og hefur Fréttablaðið 
eftir heimildum að starfsfólk hafi 
ekki fengið greidd öll sín laun.

„Ég held ég geti nánast lofað því 
að við náum að klára þetta. Staðan í 
sumar var þannig að Íslendingarnir 
mættu en við fengum varla útlend-
inga á svæðið en þeir hafa verið 
um 30 prósent af gestum hátíðar-
innar í gegnum tíðina,“ segir Stefán 
Magnússon, stofnandi og stjórnar-
formaður Eistnaflugs.

Tónlistarhátíðin hefur verið hald-
in árlega, aðra helgina í júlí, í Nes-
kaupstað síðan sumarið 2005. Þar 
spila bæði innlendar og erlendar 
hljómsveitir yfir alls fjóra daga og 
hefur íbúafjöldi bæjarins tvöfaldast 

meðan hátíðin stendur yfir. Miða-
sala á Eistnaflug 2018 er hafin og 
bjóðast miðar nú á forsöluverði eða 
15 þúsund krónur. 

„Við höfðum áður fengið allt að 
700-800 erlenda gesti en ég ætla 
ekki einu sinni að giska á hvort þeir 
náðu 50 í sumar,“ segir Stefán. 

„Það er verið að vinna úr þessu og 
það tekur tíma að klára þetta. Það 
eru allir af vilja gerðir og þess vegna 
er ég bjartsýnn á að við náum því,“ 
segir Stefán. – hg

Reyna að koma í veg fyrir 
gjaldþrot hjá Eistnaflugi

Stefán Magnús-
son, stofnandi og 
stjórnarformaður
Eistnaflugs

MENNING Óvissa um túlkun íslensku 
fánalaganna hægði á útgáfu nýjustu 
skáldsögu Vals Gunnarssonar. 
Bókin er nú á leið í prentun eftir 
álit lögfræðings útgefandans, Máls 
og menningar, þess efnis að bóka-
kápan stæðist lög.

Bókin ber heitið Örninn og Fálk-
inn og er skáldsaga um hvað hefði 
getað orðið ef þýskir nasistar hefðu 
gengið hér á land árið 1940 en ekki 
breskir hermenn. Sögumaður er 
starfsmaður Landsímans, Sigurður 
Jónasson, sem fylgist grannt með 
því hvernig Ísland aðlagast nasism-
anum.

„Ég var viðstaddur opnun Bók-
menntahátíðar þegar ég hitti útgef-
andann og spurði hvort bókin væri 
ekki farin í prentsmiðjuna. Þá fékk 
ég það svar að það biði niðurstöðu 
lögfræðings,“ segir Valur.

Ástæða óvissunnar um lög-
mæti kápunnar er að á framhlið 
bókarinnar má finna óvenjulega 
útfærslu á skjaldarmerki Íslands. 
Griðungurinn, gammurinn, drekinn 
og bergrisinn eru á sínum stöðum 
en þó dekkri yfirlitum en vant er. Í 
stað þess að þeir raði sér í kringum 
íslenska fánann er milli þeirra 
rauður fáni nasista prýddur haka-
krossinum.

„Við könnumst flest við fánalögin, 
um hvað má gera og hvað ekki með 
íslenska fánann. Það er bannað að 
breyta honum með einhverjum 
hætti, nota sem föt og það sama 
virðist vera með skjaldarmerkið. 
Það varð hins vegar niðurstaðan að 
lögin, þó þau séu til á pappír, séu 
eiginlega dauður lagabókstafur. 
Þeim er í það minnsta ekki fylgt 
mikið,“ segir Valur.

„Þá segir í 12 grein a. [fánalaga] að 
skjaldarmerki Íslands sé auðkenni 
stjórnvalda ríkisins og notkun ríkis-
skjaldarmerkisins sé þeim einum 
heimil. En við teljum að þetta sé 
sjálfstætt höfundaverk þess aðila er 
teiknar og því langsótt að kápan falli 
undir fánalögin,“ segir í lögfræðiáliti 
vegna kápunnar.

Kápan fékk því grænt ljós og 

kemur bókin út að um mánuði 
liðnum. Bókin er þriðja verk höf-
undarins en áður hafði hann gefið 
út bækurnar Konungur norðursins 
og Síðasti elskhuginn. „Mig hefur 
lengi langað til að lesa sögu um 
það ef nasistar hefðu klófest Ísland. 
Þannig að það eina í stöðunni var 
í raun að skrifa bók um það,“ segir 
Valur. johannoli@frettabladid.is

Óttuðust að nasistafáni 
á bók bryti gegn lögum
Óvíst var hvort breyta þyrfti kápu þriðju bókar Vals Gunnarssonar. Hana prýðir 
flennistórt skjaldarmerki með fána nasista í stað hins íslenska. Fánalögin metin 
dauður lagabókstafur í raun en Mál og menning fékk lögfræðing í málið. 
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Hvað ef Þjóðverjar 
hefðu orðið fyrri til 
að hernema Ísland 
vorið 1940?

„… stórskemmtileg bók, þrælfyndinn  
og áhugaverður norðri.”

Börkur Gunnarsson / Viðskiptablaðið (um Konung norðursins)

„… skemmtileg … Frumleiki bókarinnar  
felst í einfaldleika hennar.“

Símon Birgisson / Fréttablaðið (um Síðasta elskhugann)

Örninn og Fálkinn er æsispennandi skáldverk 
um veruleika sem hefði getað orðið ef herlið 

Hitlers hefði orðið á undan til Íslands.

Valur Gunnarsson (f. 1976) 

er sagnfræðingur, rithöfundur 

og blaðamaður. Eftir hann 

eru skáldsögurnar Konungur 

norðursins (2007) og Síðasti 

elskhuginn (2013) sem báðar 

fengu góða dóma. Hann 

hefur haft áhuga á síðari 

heimsstyrjöldinni frá því  

hann man eftir sér.

ÖRNINN OG FÁLKINN

ÖRNINN OG FÁLKINN

Stríðið í Evrópu ratar til Íslands þegar nasistar 
ganga á land í Reykjavík vorið 1940. Sigurður 
Jónasson, ungur starfsmaður hjá Landsímanum, 
fylgist með hvernig fólk aðlagast hinu nýja 
Hitlers-Íslandi, margir græða og þjóðernissinnar 
sækja í sig veðrið. En þegar slettist upp á vinskap 
Hitlers og Stalíns í austri fer vísir að íslenskri 
andspyrnuhreyfingu að verða til. 

 
Hvað er það sem nasistar eru í raun að vilja á 
Íslandi? Og hvað eru þeirra helstu vísindamenn 
að gera á hálendinu? Sigurður og félagar hans 
halda í hættuför þar sem markmiðið er að koma 
í veg fyrir það sem virðist vera óhjákvæmilegur 
sigur Þjóðverja í stríðinu. 
 
Örninn og Fálkinn er þriðja skáldsaga Vals 
Gunnarssonar. 

Skáldsagan með nasistafánanum í skjaldarmerkinu er nú á leið í prentun. 

LÖGREGLUMÁL Erlendur karlmaður, 
sem grunaður er um að hafa orðið 
konu að bana í íbúð hennar við 
Hagamel á fimmtudagskvöld, verður 
að öllum líkindum yfirheyrður í dag 
eða á morgun.

Þetta segir Grímur Grímsson, 
yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu. Grímur vill 
ekki svara hvort játning liggi fyrir. 
Maðurinn var úrskurðaður í viku-
langt gæsluvarðhald á föstudag.

„Þetta hefur verið þannig um 
helgina að það er ekki frá neinu nýju 
að segja,“ sagði Grímur í samtali við 
Fréttablaðið í gærkvöldi. – hg

Yfirheyrsla gæti 
farið fram í dag

Grímur Grímsson, 
yfirlögregluþjónn 
hjá Lögreglunni 
á höfuðborgar-
svæðinu.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Þjónustan kemur af sjálfu sér
Þú vilt allt það besta fyrir þinn AYGO og nú fylgir með í kaupunum þjónustuskoðun og smurning í tvö ár.  
Njóttu þess að leggja ást við það sem veitir þér gleði. Farðu og slepptu þér af því að þjónustan fylgir í kaupbæti.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá: 1.680.000 kr.

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. 

TVEGGJA ÁRA ÞJÓNUSTUPAKKI FYLGIR

FYRIR ÁST ÞÍNA Á

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Allur borðbúnaður 
fyrir veitingahús

gsimport.is
   892 6975

AKUREYRI Eigandi Sjanghæ á Akur-
eyri hefur ákveðið að stefna Ríkis-
útvarpinu vegna fréttar um meint 
mansal á veitingastaðnum. Að mati 
eigandans, Rositu YuFan Zhang,  
hefur fréttaflutningurinn haft alvar-
legar afleiðingar, bæði fyrir rekstur 
staðarins og andlega líðan hennar 
og fjölskyldu hennar.

Þetta staðfestir lögmaður fyrir-
tækisins, Jóhannes Már Sigurðar-

son. Fyrsta frétt um málið birtist á 
vef Ríkisútvarpsins þann 30. ágúst 
síðastliðinn þar sem greint var frá 
því að grunur léki á að mansal væri 
stundað á staðnum. Voru þær fréttir 
byggðar á heimildum frá stéttarfélag-
inu Einingu Iðju. Samkvæmt heim-
ildunum voru starfsmenn hlunn-
farnir um laun og fengu greiddar um 
30 þúsund krónur á mánuði. Nokkru 
síðar kom fréttatilkynning frá stétt-

arfélaginu að við rannsókn málsins 
hafi ekkert komið í ljós sem sannaði 
mansal á umræddum veitingastað.

„Rík skylda hvílir á fjölmiðlum og 
fréttafólki að fylgja siðareglum. Sér-
staklega þegar kemur að ásökunum 
um refsiverða háttsemi. Hafa ber í 
huga að mansal varðar allt að tólf 
ára fangelsi. Að mati umbjóðanda 
míns var ekki gætt að þessu við 
fréttaflutning RÚV og því hefur hún 
tekið ákvörðun um að leita réttar 
síns. Þannig er mér falið að undir-
búa stefnu á hendur RÚV og þeim 

aðilum sem kunna að bera ábyrgð í 
málinu,“ segir Jóhannes Már.

Eigandi veitingastaðarins tók þá 
ákvörðun að loka staðnum í kjölfar 
umfjöllunar um hann. Að hennar 
sögn komu afar fáir viðskiptavinir 
á staðinn eftir að fréttin fór í loftið. 
Staðurinn hefur ekki verið opn-
aður aftur. Vonir standa þó til að 
hann verði opnaður bráðlega aftur.
  – sa

Ætlar að stefna Ríkisútvarpinu fyrir fréttaumfjöllun um Sjanghæ

Jóhannes Már 
Sigurðarson, lög-
maður Sjanghæ

ÞÝSKALAND Útgönguspár þýsku 
þingkosninganna, sem fram fóru í 
gær, benda til þess að fátt komi í veg 
fyrir að Angela Merkel verði kansl-
ari landsins áfram. Þetta verður 
fjórða kjörtímabil hennar í því emb-
ætti. Þjóðernisflokkurinn Annar 
kostur fyrir Þýskaland (AFD) nær í 
fyrsta sinn mönnum inn á þing.

Kosningarnar eru merkilegar fyrir 
þær sakir að hinir hefðbundnu risar 
tapa miklu fylgi. Kristilegir demó-
kratar (CDU), flokkur Merkel, tapar 
tæpum níu prósentustigum en 
er þó með um þriðjung atkvæða. 
Jafnaðarmenn (SPD) tapa um fimm 
prósentustigum en einn af hverjum 
fimm greiddi þeim atkvæði sitt. 

AFD græðir á móti það fylgi sem 
CDU tapaði og Frjálslyndir demó-
kratar það sem SPD tapaði. Fyrr-
nefndi flokkurinn hlaut um 13 
prósent en sá síðarnefndi um tíu 
prósent. 

Græningjar og Vinstri flokkurinn 
bættu litlu við sig og eru um níu 
prósent hvor flokkur.

„Við höfðum vonast eftir betri 
niðurstöðu. En það má ekki gleym-
ast að við höfum nýlokið erfiðu 
löggjafarþingi svo ég er sátt með að 
hafa náð helstu markmiðum kosn-
ingabaráttunnar,“ sagði Merkel eftir 
að fyrstu tölur lágu fyrir.

„Það er leitt að sjá að innflytj-
endamálum og AFD hefur tekist 
að sundra þjóðinni,“ sagði Martin 
Schulz, leiðtogi SPD. Hann sagði 
einnig að flokkurinn myndi taka 
að sér að leiða stjórnarandstöðu og 
neitaði stjórnarsamstarfi með CDU.

Afstaða Schulz þýðir að tveggja 
flokka stjórn er ómöguleg. Fram-
undan eru líklega langdregnar 
stjórnarmyndunarviðræður. Talið 
er að Merkel muni leita til Frjáls-
lyndra demókrata og Græningja. 
– jóe

Kanslarinn Merkel vann varnarsigur

Merkel ávarpar stuðningsmenn eftir 
að niðurstöður lágu fyrir.   
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

STJÓRNMÁL „Til hvers að berjast fyrir 
því að þú getir starfað áfram með 
fólki sem lítur á það sem meginmark-
mið að drepa þig?“ spyr Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi for-
maður Framsóknarflokksins og for-
sætisráðherra, sem hefur sagt skilið 
við flokkinn og ætlar sér á þing með 
nýjum stjórnmálaflokki sem er í 
undirbúningi. Hið nýja afl mun bjóða 
fram í öllum kjördæmum.

Sigmundur Davíð er að vísa til þess 
að ákveðinn hópur innan Framsókn-
ar hafi að hans mati reynt ítrekað að 
koma honum út úr flokknum á síð-
ustu árum án árangurs, þar til í gær.

„Andrúmsloftið í Framsóknar-
flokknum hefur auðvitað verið mjög 
erfitt síðastliðið ár. Það var hins vegar 
ekkert sérstakt undanfarna daga eða 
vikur kannski sem gaf til kynna að 
menn myndu grípa til þeirra ráða 
sem gripið var til þegar boðað var 
til kosninga,“ segir Sigmundur. „Þar 
vísa ég til þess að líta á þetta sem 
tækifæri til að ljúka ætlunarverkinu 
um að losna við mig og Gunnar Braga 
og kannski fleiri. Þetta er svo gjör-
samlega galið út frá hagsmunum 
flokksins.“

Sigmundur tilkynnti þetta á vef 
sínum níutíu mínútum áður en kjör-
dæmisþing Framsóknarflokksins í 
NA-kjördæmi átti að hefjast. Þá hafði 
Þórunn Egilsdóttir, formaður þing-
flokks Framsóknarflokksins, gefið 
það út að hún hygðist bjóða sig fram 
sem oddviti flokksins.

Sigmundur segir nú tekist á innan 
Framsóknarflokksins og flokkseig-
endafélagið hafi unnið að því að bola 
honum, Gunnari Braga Sveinssyni og 
fleiri einstaklingum úr þingsætum. 

„Ég efast um að það hjálpi málinu 
að telja upp einhverja forsprakka 
þessa hóps en til að einfalda málið þá 
hef ég sagt að þetta sé sá hópur sem 
var ráðandi í flokknum fyrir áratug 
síðan. Þessi hópur sætti sig illa við 
stöðuna en hefur haft sig að mestu 
hægan,“ segir Sigmundur.

Flokkseigendur boluðu Sigmundi út
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir hóp innan Framsóknar hafa litið á það sem meginmarkmið að drepa hann. Vatn á myllu fram-
boðsins ef þeim hópi tekst að bola Gunnari Braga Sveinssyni úr oddvitasætinu í NV-kjördæmi. Hyggst bjóða fram í öllum kjördæmum.

Ekki er loku fyrir það skotið að þingmaðurinn Gunnar Bragi Sveinsson gerist 
liðsmaður Sigmundar í hinu nýja stjórnmálaafli. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Auðvitað er það bagalegt þegar 
fyrrverandi formenn ganga úr 
flokknum. Þetta kom mér hins 
vegar lítið á óvart. Framsóknar-
flokkurinn mun hins vegar standa 
þétt saman og hefur gert síðasta 
árið. Allir þeir þingmenn sem til-
búnir hafa verið til að vinna saman 
hafa gert það mjög vel upp á síð-
kastið. Staða Framsóknarflokksins 
nú er mjög sterk 
og við göngum 
sameinuð til 
kosninga.“ 
Sigurður Ingi 
Jóhannsson, 
formaður 
Framsóknar.
„Ég harma brotthvarf 
Sigmundar Davíðs úr Framsóknar-
flokknum. Ég studdi hann til for-
mennsku árið 2009 og hafa leiðir 
okkar legið saman í efnahags-
málunum. Við höfum unnið að 
úrlausn stórra efnahagsmála eins 
og almennu skuldaleiðréttingunni 
og losun fjármagnshafta. Báðar 
þessar efnahagsaðgerðir voru far-
sælar og rufu ákveðna kyrrstöðu. 

Alltaf þegar stjórnmálaflokkur 
missir öflugt fólk, þá er eftirsjá að 
því. Brýnt er að Framsóknarmenn 
snúi bökum saman og hefji kosn-
ingabaráttuna til 
að ná árangri.“
Lilja Al-
freðsdóttir, 
þingmaður 
Framsóknar.
Þórunn Egils-
dóttir segir fram-
boð sitt til oddvita ekki hafa verið 
sett til höfuðs Sigmundi. „Nei, í 
rauninni er þetta rökrétt framhald 
af störfum mínum fyrir flokkinn, 
bæði sem þingflokksformaður og 
nefndarmaður í forsætisnefnd. 
Eftir kjördæmisþingið er Fram-
sóknarflokkurinn sameinaður og 
öflugur og tilbúinn í 
kosningar.“ 
Þórunn 
Egilsdóttir, 
þingflokks-
formaður 
Framsóknar. 

Þar vísa ég til þess 
að líta á þetta sem 

tækifæri til að ljúka ætlunar-
verkinu um að losna við mig 
og Gunnar Braga og kannski 
fleiri.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
 fyrrverandi forsætisráðherra

Staða flokksins enn sterk

„Ég vonast til þess að það takist að 
setja saman framboð í öllum kjör-
dæmum.“

Staða Gunnars Braga Sveinssonar 
er einnig veik innan flokksins í kjör-
dæmi hans eða Norðvesturkjör-
dæmi. Sigmundur hvetur Gunnar 

Braga til dáða en játar því að ef hann 
verður felldur verði það vatn á myllu 
síns framboðs. „Jú, það má kannski 
segja það. Hins vegar þætti mér það 
engu að síður mjög rangt og ósann-
gjarnt ef þeim tekst það ætlunarverk 
með Gunnar Braga ef hann hefur 
áhuga á að halda áfram í flokknum,“ 
segir forsætisráðherrann fyrrverandi.

Sigmundur segir ekki útilokað að 
vinna með framboði Björns Inga 
Hrafnssonar í komandi kosningum. 
Hann sé tilbúinn til þess að starfa 
með öllum þeim sem hafi sömu sýn 
á stjórnmálin og hann. Sigmundur sé 
í meginatriðum sammála Birni Inga 
og röksemdum hans fyrir stofnun nýs 
framboðs. sveinn@frettabladid.is
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Honda Civic er bíll sem er allt annað og meira. Hannaður sérstaklega fyrir þig. 
Hann endurspeglar metnað okkar fyrir tæknilegum yfirburðum. Skemmtilegur  
að keyra, öruggur, áreiðanlegur með pláss fyrir flest, þó sérstaklega – athygli!  
Fullkomin blanda af krafti, sparneytni og gæðum. Komdu í heimsókn  
og prófaðu meira af okkar besta til þessa.

Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

HONDA CIVIC
FR Á KR.  3.130.000

N Ý  O G  F E R S K  H U G S U N 
F R Á  U P P H A F I  T I L  E N D A



Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Tjakkar á Múrbúðarverði

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

37.890
með PU hjólum kr 38.890

Rafmagnstjakkur 1,5 tonn verð frá

178.900 m.vsk

EP Galvaniseraður tjakkur 
2 tonna lyftigeta 

77.990

Dagskrá: 
9:00 Setning  
	 Gylfi	Arnbjörnsson,	forseti	ASÍ		
9:10 Aukin samfélagsleg vitund á vinnuvernd   
 sem mannréttindum er nauðsyn
	 Kristinn	Tómasson	
9:50 Work environment, safety and Health in   
 Norway – Drivers of change in a shifting   
 work life  
	 Pål	Molander,	forstjóri	norsku	vinnu- 
	 umhverfisstofnuninni	
10:30	 Kaffihlé
10:45 Health and safety in Sweden – experiences  
 and main challanges  
	 Barbro	Köhler	Krantz,	sérfræðingur	hjá		 	
	 sænska	vinnueftirlitinu
11:25 Vinnuvernd – Áhugi eða áhugaleysi  
	 Björn	Ágúst	Sigurjónsson	

11:45 Umræður og dagskrárlok 

Fundarstjóri:	Ingibjörg	Ósk	Birgisdóttir,	2.	varaforseti	ASÍ.	

Fyrirspurnir	á	eftir	hverju	innleggi.

Barbo	og	Pål	flytja	sín	erindi	á	ensku.

Komum heil 
heim úr vinnu!

Hvenær:	 29.	september	kl.	9:00-12:00	
Hvar:	 Icelandair	hótel	Natura
Fyrir hverja:	 Forystufólk	í	verkalýðshreyfingunni	 
	 og	allt	áhugafólki	um	vinnuvernd.	
	 Málþingið	er	öllum	opið.

Málþing ASÍ um vinnuvernd
VIÐSKIPTI Starfslok Páls Erland, fyrr-
verandi framkvæmdastjóra Orku 
náttúrunnar (ON), dótturfélags 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR), kost-
uðu fyrirtækið 20,7 milljónir króna 
en hann lét af störfum í september 
í fyrra. Samkvæmt ráðningarsamn-
ingi var Páll með níu mánaða upp-
sagnarfrest.

Kostnaður OR vegna starfsloka 
Páls birtist í ársreikningi félagsins 
fyrir árið 2016. Þar er að finna lið 
undir sundurliðun á starfskjörum 
æðstu stjórnenda OR og dóttur-
félaga, sem ber heitið „starfsloka-
greiðslur“.  Neðanmálsútskýring 
með þessum lið er að greiðslan 
tengist starfslokum Páls.

Eiríkur  Hjálmarsson,  upplýs-
ingafulltrúi OR,  segir í svari við 
fyrirspurn Fréttablaðsins að þrátt 
fyrir orðalagið „starfslokagreiðsla“ 
hafi þarna ekki verið um að ræða 
sérstaka greiðslu umfram ákvæði 
ráðningarsamnings.

„Það sem þarna er um að ræða eru 
laun, launatengd gjöld, mótfram-
lag í lífeyrissjóð og orlofsuppgjör 
samkvæmt ákvæðum í ráðningar-
samningi starfsmannsins. Ráðn-
ingarsamningurinn kvað á um níu 
mánaða uppsagnarfrest. Það var 
samkomulag um starfslok.“

Þann 22. september 2016 var 

tilkynnt  að Páll, sem verið hafði 
framkvæmdastjóri ON frá ársbyrjun 
2014,  hefði sagt upp störfum hjá 
ON. Fréttablaðið greindi skömmu 
síðar frá því að það hefði verið 
vegna ágreinings Páls við stjórn ON. 
Heimildir Fréttablaðsins herma að 
þessi ágreiningur hafi þó fyrst og 
fremst verið við Bjarna Bjarnason, 
forstjóra OR og stjórnarformann 
ON, sem hafi ákveðið að láta Pál 
fara og lendingin hafi verið sam-
komulag um starfslok. Opinber-
lega kom þó alltaf fram að Páll hefði 
ákveðið að hætta en yrði fyrirtæk-
inu innan handar næstu mánuði 
þar á eftir.

Ekki þykir sjálfsagt að starfs-
menn fái greiddan uppsagnarfrest 
ráðningarsamningsins þegar þeir 
láta sjálfviljugir af störfum og alla-
jafnan á það aðeins við þegar þeir 
eru reknir. Eðli starfslokanna gerði 
það þó að verkum að ON neyddist 

til að gera upp samninginn sem 
kostaði OR, sem fyrr segir, 20,7 
milljónir króna. 

„Mér finnst þetta mikill kostnað-
ur og sýnir kannski fram á mikilvægi 
þess almennt að menn í yfirmanna-
stöðum séu með sambærilegan upp-
sagnarfrest og aðrir starfsmenn,“ 
segir Kjartan Magnússon, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og 
stjórnarmaður í OR.

Guðfinna Jóhanna Guðmunds-
dóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og 
flugvallarvina, furðar sig jafnframt 
á þessum tölum. „Mér finnst þetta 
algjörlega út úr kortinu.“

Svo fór að 2. desember 2016, 
r ú m u m  t ve i m u r  m á n u ð u m 
eftir tilkynningu um starfslok 
Páls,  var  greint frá því í fréttatil-
kynningu að hann hefði verið ráð-
inn framkvæmdastjóri Samorku, 
samtaka orku- og veitufyrirtækja á 
Íslandi. Orkuveita Reykjavíkur og 
dótturfélagið Orka náttúrunnar, 
eru meðal helstu aðildarfélaga Sam-
orku.

Fréttablaðið óskaði eftir við-
tali við Bjarna Bjarnason, forstjóra 
OR, vegna málsins en fékk þau svör 
að þótt sjálfsagt væri að skýra kostn-
aðinn í ársreikningnum vildi fyrir-
tækið ekki ræða málefni einstakra 
starfsmanna. mikael@frettabladid.is

Starfslokin kostuðu 
ON 21 milljón króna
Fyrrverandi framkvæmdastjóri dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur (OR) var 
með níu mánaða uppsagnarfrest. Ráðinn framkvæmdastjóri Samorku tveimur 
mánuðum síðar. „Mér finnst þetta mikill kostnaður,“ segir stjórnarmaður í OR. 

Páll Erland var ráðinn framkvæmdastjóri ON, dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur, í byrjun árs 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bjarni Bjarnason, 
forstjóri Orku-
veitu Reykjavíkur.

Save the Children á Íslandi

ATVINNUMÁL Áætlað er að um 400 
bein og afleidd störf muni skapast 
á Vestfjörðum verði af 25 þúsund 
tonna fiskeldi í Ísafjarðardjúpi. Þetta 
er meðal niðurstaðna skýrslu sem 
KPMG vann fyrir Fjórðungssamband 
Vestfjarða.

Meðal annarra niðurstaðna má 
nefna að líklega muni íbúum við 
Djúp fjölga um 900 samhliða fjölgun 
starfa. Umfang fiskeldis og óbeinna 
áhrifa er áætlað um 23 milljarðar á 
ári sé miðað við 25 þúsund tonna 
ársframleiðslu. Áhrifin á stangveiði 
í laxveiðiám í kring eru metin öllu 
minni eða um 220 milljónir króna 
ári. Þá er áætlað að um 670 árlegar 
milljónir renni í ríkiskassann verði 
af eldinu og 590 milljónir til viðbótar 
til sveitarfélaga á svæðinu.

Skýrslan var kynnt á borgarafundi 
í Ísafirði í gær en auk fiskeldismála 
voru virkjana- og vegamál í fjórð-
ungnum á dagskránni. Í lok fundar 
var samþykkt samhljóða ályktun 
þess efnis að strax verði hafist handa 
við að leggja veg í Gufudalssveit um 
Teigsskóg og að raforkumál verði 
færð í nútímabúning með hringteng-

ingu Vestfjarða. Þá hvatti fundurinn 
til þess að laxeldi verði heimilað í 
Ísafjarðardjúpi en að gripið verði 
til mótvægisaðgerða til að verja lax-
veiðiár í Djúpinu gegn hættu á erfða-
blöndun.

Um sjö hundruð gestir voru á 
fundinum og þar á meðal Bjarni 
Benediktsson forsætisráðherra. – jóe

400 ný störf og fjölgun íbúa fylgi fiskeldi

Frá fiskeldi í Vesturbyggð.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

2 5 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7   M Á N U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



VERKFÆRI SEM HÆGT ER AÐ TREYSTA!

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

VERKFÆRASETT 106 HLUTA

TOPPLYKLASETT 28 HLUTA

TOPP- OG SKRÚFBITASETT 1/4”

SKRÚFSTYKKI 6”

17.900 m/vsk

Fullt verð 25.194

7.900 m/vsk

Fullt verð 10.510

4.900 m/vsk

Fullt verð 6.195

13.640 m/vsk

Fullt verð 22.006

VERKFÆRASETT 106 HLUTA

TOPPLYKLASETT 28 HLUTA

TOPP- OG SKRÚFBITASETT 1/4”

SKRÚFSTYKKI 6”

VERKFÆRASETT 106 HLUTA

TOPPLYKLASETT 28 HLUTA

TOPP- OG SKRÚFBITASETT 1/4”

1/4” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm
Lyklar 6 - 22 mm
Bitasett, sexkantbitar og fl.

vnr IBTGCAI106B

1/2” 8 - 32 mm
Framlenging með LED ljósiFramlenging með LED ljósi
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI2802

Lítið sett með mikla möguleika
1/4” Drive sexkant toppar
5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14mm

vnr IBTGADW4101

6” opnun
Snúningur 360°

vnr IBTDJAC0106

1/4” 4 - 14 mm
1/2” 10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI094R

TOPPLYKLASETT 94 HLUTATOPPLYKLASETT 94 HLUTA

11.900 m/vsk

 Fullt verð  17.092

1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm | 5/32” - 1 1/4”
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI130B

TOPPLYKLASETT 130 HLUTA

Toppar 4 - 32 mm | 5/32” - 1 1/4”

TOPPLYKLASETT 130 HLUTA

18.900 m/vsk

 Fullt verð  28.733

1/2” 17, 19, 21mm

vnr IBTGDAI0301

FELGUTOPPAR SETT

2.290 m/vsk

 Fullt verð  3.096

TOPPLYKLASETT 94 HLUTA

TOPPLYKLASETT 130 HLUTA

FELGUTOPPAR SETT

163.464 m/vsk

SÁ VINSÆLI
...............................................................................................................

283 verkfæri
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

High Tech rafgeymar. 

Er jeppinn tilbúinn í 
ferðalagið?

95 Ah, 800 Amper. 
Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon boost). 
Nýjar blýgrindur (3DX) = lengri ending.
Alveg lokaðir og viðhaldsfríir.
Mikið kaldræsiþol, örugg ræsing í miklum kulda. 
Góðir fyrir jeppa með miklum aukarafbúnaði.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta.

Íljósi þess hversu útbreidd netnotkun er á Íslandi 
og hversu fljótir Íslendingar eru að tileinka sér 
tækninýjungar er með nokkrum ólíkindum að 
hugbúnaðarfyrirtæki eins og Uber og Lyft sem 
gera fólki kleift að ná sér í leigubíl á einfaldan 
hátt gegnum snjallsímann hafi ekki hafið starf-hátt gegnum snjallsímann hafi ekki hafið starf-hátt gegnum snjallsímann hafi ekki hafið starf

semi hér á landi.
Reykjavík er eina höfuðborgin á Norðurlöndunum Reykjavík er eina höfuðborgin á Norðurlöndunum R

þar sem Uber er ekki starfandi. Á Íslandi fá þeir einir 
leyfi til leigubílaaksturs sem uppfylla skilyrði laga um 
leigubifreiðar og reglugerðar um sama efni þar sem 
meðal annars er kveðið á um hámarksfjölda leigubíla í 
stærstu sveitarfélögunum.

Leigubílum á Íslandi hefur fjölgað á hraða snigilsins 
og fjölgunin hefur ekki verið í takti við þarfir sam-
félagsins. Á sama tíma og ferðamönnum sem fóru um 
Keflavíkurflugvöll fjölgaði úr rúmlega 470 þúsund Keflavíkurflugvöll fjölgaði úr rúmlega 470 þúsund K
árið 2008 í rúmlega 1,2 milljónir árið 2015 fjölgaði 
virkum leigubílaleyfum úr 537 í 547. Á meðan fjöldi 
ferðamanna næstum þrefaldaðist fjölgaði leigubílum 
um tíu. Á álagstímum kemur bersýnilega í ljós hversu 
mikill skortur er á leigubílum en á samfélagsmiðlum 
hafa birst myndir af löngum biðröðum fólks sem bíður 
eftir leigubíl í miðbæ Reykjavíkur.

Á sama tíma og leigubílum fjölgar ekkert blómstrar 
svört atvinnustarfsemi á internetinu þar sem fólk bæði 
óskar eftir bílum og býður þjónustu gegn greiðslu. Í 
grúppunni Skutlarar á Facebook eru núna rúmlega 37 
þúsund manns. Ekkert eftirlit er með þessari starfsemi, 
engir skattar eru greiddir af keyptri þjónustu og ekkert 
gagnsæi. Eina eðlilega skrefið til að koma þessari starf-gagnsæi. Eina eðlilega skrefið til að koma þessari starf-gagnsæi. Eina eðlilega skrefið til að koma þessari starf
semi upp á yfirborðið, tryggja gagnsæi og öryggi þeirra 
sem nýta sér skutlið er að opna á þjónustu Uber og Lyft 
hér á landi.

Með Uber og Lyft nálgast notandinn þjónustuna í 
gegnum sérstakt app í símanum.og getur valið hvort 
hann deilir bíl með öðrum og greiðir lægra verð eða 
ferðast einn. Greitt er fyrir þjónustuna gegnum appið 
sjálft og í lok ferðar fær notandinn tölvupóst með 
þeirri leið sem ekin var á korti ásamt upplýsingum 
um greiðsluna. Gagnsæið er fullkomið og greiddir eru 
skattar og gjöld af keyptri þjónustu.

Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur þegar gert athuga-
semdir við norska löggjöf um leigubíla sem er keimlík 
íslensku lögunum. Norðmenn hafa fjöldatakmarkíslensku lögunum. Norðmenn hafa fjöldatakmarkíslensk -u lögunum. Norðmenn hafa fjöldatakmark-u lögunum. Norðmenn hafa fjöldatakmark
anir á útgefnum leyfum til leigubílaaksturs rétt eins 
og Íslendingar. ESA hefur skorað á norsk stjórnvöld 
að breyta löggjöfinni ella verði höfðað mál á hendur 
norska ríkinu fyrir EFTA-dómstólnum. Það er væntan-
lega bara tímaspursmál hvenær ESA gerir athuga-
semdir við íslensku löggjöfina ef það hefur ekki þegar 
gerst.

Fyrir stjórnarslit ákvað Jón Gunnarsson samgöngu-
ráðherra að fela starfshóp að skoða fjölgun leyfa til 
leigubílaaksturs og möguleika þess að opna á starfsemi 
fyrirtækja eins og Uber og Lyft. Gott væri ef starfs-
hópurinn lyki sinni vinnu sem fyrst og ráðherrann eða 
eftirmaður hans tæki af skarið og tryggði Íslendingum 
sömu lífsgæði og þægindi og þeir búa við í útlöndum.

Löglegt skutl

Á sama tíma 
og leigubílum 
fjölgar ekkert 
blómstrar 
svört atvinnu-
starfsemi á 
internetinu 
þar sem fólk 
bæði óskar 
eftir bílum og 
býður þjón-
ustu gegn 
greiðslu.

Það slitnaði upp úr stjórnarsamstarfi og það eru 
kosningar fram undan. Mörg góð mál eru komin 
í bið vegna stöðunnar og þar er af ýmsu að taka. 

Ég gæti notað plássið í að kynna ýmis mikilvæg mál 
sem ég hafði persónulega á prjónunum eða flokkur-
inn minn, Viðreisn. Mál á borð við skilgreiningu á 
nauðgun út frá samþykki, rannsókn á aðdraganda 
að útgáfu á starfsleyfi til kísilverksmiðju í Helguvík, 
þingsályktun um tryggingu gæða, hagkvæmni og skil-
virkni meiriháttar opinberra fjárfestinga, umræðu um 
sjálfstæði fjölmiðla o.fl.

En ég ætla að ræða um þverpólitísk mál sem snerta 
framtíð og velferð ákveðins hóps fólks. Fólks sem á 
annað og betra skilið af okkur stjórnmálamönnum en 
að verða einhver afgangsstærð í hita leiksins. Þar á ég í 
fyrsta lagi við mál sem varðar mikilvæga og margsam-
þykkta þjónustubót fyrir fatlað fólk. Svokallaða not-þykkta þjónustubót fyrir fatlað fólk. Svokallaða not-þykkta þjónustubót fyrir fatlað fólk. Svokallaða not
endastýrða persónubundna aðstoð (NPA) sem skiptir 
sköpum fyrir það fólk sem nýtur slíkrar þjónustu.

Annað mál varðar breytingar á útlendingalögum til 
að bæta stöðu flóttabarna á Íslandi. Undanfarið hafa 
þingmenn, þvert á flokka, lagt mikla vinnu í að koma 
þessum tveimur málum í höfn. En nú eru blikur á lofti.

Síðustu daga hafa formenn allra flokka á þingi 
fundað nær daglega bak við luktar dyr til að freista 
þess að ná samkomulagi um tiltekin mál sem brýnt 
er að afgreiða fyrir kosningar. Þeirra á meðal eru 
breytingar á hegningarlögum hvað varðar margum-
rædda uppreist æru. Þetta er eins og alþjóð veit löngu 
tímabært. Ég set hins vegar spurningamerki við að 
tíma formannanna sé best varið, dag eftir dag, í að 
ræða niðurstöðu þar sem er í takt við það sem allir 
flokkar vilja.

Umræðan virðist hafa tekið full langan tíma á 
kostnað einstaklinga sem eiga ekki að þurfa að bíða 
eftir því að nýtt þing verði kosið með úrlausn sinna 
mála. Og fyrir Mary og Haniye verður það einfaldlega 
of seint.

Ef formenn flokkanna ná ekki að afgreiða þetta þá 
þarf að útskýra tæpitungulaust hvað veldur. Það þarf 
að opna bakherbergið og lofta út.

Í lokuðu bakherbergi

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokksfor-
maður Viðreisnar

Umræðan 
virðist hafa 
tekið full 
langan tíma á 
kostnað 
einstaklinga 
sem eiga ekki 
að þurfa að 
bíða eftir því 
að nýtt þing 
verði kosið 
með úrlausn 
sinna mála.

Áður en hani galar
„Nú í nótt, áður en hani galar 
tvisvar, muntu þrisvar afneita 
mér,“ stendur meðal annars 
í Markúsarguðspjalli. Beindi 
Kristur sjálfur þeim orðum til 
lærisveins síns, Péturs. Sá munur 
er á Pétri og Páli Magnússyni að 
sá fyrrnefndi fylgdi frelsaranum 
af fúsum og frjálsum vilja. Sá 
síðarnefndi virðist hafa fylgt 
ríkisstjórninni af skyldurækni. 
Frá því að ríkisstjórnin sprakk 
og þar til að Páll afneitaði fjár-
lagafrumvarpinu galaði haninn 
oftar en tvisvar. Þó vika sé langur 
tími í pólitík og strax teygjan-
legt hugtak þá verður þetta að 
teljast nokkuð skammur tími. 
Haldi hann áfram á þessari braut 
mun fréttahaukurinn fyrrverandi 
afneita ríkisstjórnarsamstarfinu 
áður en kosið verður.

Bjargvætturinn
Áhugamenn um áhugaverðar 
kosningar fögnuðu ákaft þegar 
þingmaðurinn Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson kunngjörði þá 
ákvörðun sína að slíta sig frá 
Framsóknarflokknum. Þó þetta 
sé ekki í fyrsta skipti sem for-
sætisráðherrann fyrrverandi 
gengur úr einhverju þá kom 
ákvörðunin á óvart sökum tíma-
setningarinnar. Ljóst má vera að 
tæpast er Sigmundur að gera að 
gamni sínu. Sennilega lúrir hann á 
hugmynd sem mun yfirtaka kosn-
ingabaráttuna og forðar þar með 
þjóðinni frá sömu kosningum og í 
fyrra. joli@365.is
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HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Straumhvörf

Audi A3 e-tron sameinar tvo heima

50 kílómetra drægni* á raforkunni einni saman dugar í flestar ferðir  
en með skilvirkri samþættingu rafdrifs og sparneytinnar bensínvélar  

er samanlögð heildardrægni Audi A3 e-tron allt að 940 km.

Hann var valinn besti rafbíll ársins 2015 af What Car? og er með  
fimm stjörnur í árekstrar- og öryggisprófunum hjá Euro NCAP.  

Nú á frábæru verði frá 

4.190.000 kr.
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Guðmundur  
Andri Thorsson

Umfram allt felst vandi Sjálf-
stæðismanna í rótgrónum 
hugsunarhætti þess sem 
hugsar út frá leyndinni, 
tekur sér stöðu þar og telur 
leynd alltaf vera hinn nátt-
úrulega og eðlilega kostAuðvitað mátti Sigríður 

Andersen sýna Bjarna 
Benediktssyni að faðir hans 

hefði skrifað upp á það að barna-
níðingur fengi uppreist æru; held 
að við séum öll sammála umboðs-
manni alþingis um það. Hún mátti 
líka sýna Bergi Þór Ingólfssyni nöfn 
þeirra sem mæltu með uppreist 
æru fyrir árásarmann dóttur hans. 
Hún mátti meira að segja sýna 
fjölmiðlamönnum þetta – raunar 
hverjum sem eftir því leitaði. Það 
blasir við að slíkar uppáskriftir eru 
ekki og eiga ekki að vera leyndar-
mál.

Er þetta ekki enn að renna upp 
fyrir Sjálfstæðismönnum?

Geheimrat Níelsson
Frá því að Leyndarmálin upp-
hófust og sprengdu ríkisstjórnina 
á endanum hefur aðeins einn tals-
maður Sjálfstæðisflokksins talað 
eins og maður um þau – talað eins 
og hann skilji um hvað þetta snýst 
allt saman. Það er Páll Magnússon. 
Hann er ekki lögfræðingur heldur 
stjórnmálafræðingur að mennt 
og hefur alið mestallan sinn aldur 
í fjölmiðlum. Hin öll tala eins og 
kerfisvélmenni. Framganga þeirra 

hefur verið með nokkrum ólík-
indum, alveg frá því að þau gengu 
öll af fundi til að þurfa ekki að sjá 
gögnin, sem mann grunar að þau 
hafi vitað hvað höfðu að geyma.

Með lagaþvargi og vífilengjum 
hefur þessu löglærða fólki ekki 
bara tekist að búa til leyndarmál 
úr gögnum sem ættu að liggja fyrir 
heldur af sérstakri ráðsnilli tengt 
málstað barnaníðinga beinlínis 
við Sjálfstæðisflokkinn, mjög að 
ósekju að sjálfsögðu.

Mistökin fólust meðal annars í 
því að treysta Brynjari Níelssyni 
fyrir umsýslu málsins; gera hann 
að einhvers konar leyndarráði 
flokksins, Geheimrat Níelsson. 
Brynjar kann að vera ýmsum 
kostum búinn en hann hefur sem 
sé um árabil starfað sem verjandi 
glæpamanna. Þeir verða að sjálf-
sögðu að njóta þeirra réttinda að 
fá hæfa menn til að verja sig, en 
það hvarflar samt að manni að 
enn eimi eftir af hugsunarhætti 
verjandans hjá Brynjari í störfum 
hans; fyrsta viðbragðið sé jafnan 
að gæta að hagsmunum glæpa-
mannsins eða þess sem telur sig 
hafa eitthvað að fela en síður hirt 
um hagsmuni þeirra sem orðið 
hafa fyrir barðinu á glæpunum, 
eða hreinlega almennings.

Umfram allt felst vandi Sjálf-
stæðismanna í rótgrónum 
hugsunarhætti þess sem hugsar 
út frá leyndinni, tekur sér stöðu 
þar og telur leynd alltaf vera hinn 
náttúrulega og eðlilega kost, lítur 
á vitneskju sem takmarkaða auð-
lind handa útvöldum; maður starfi 
út frá þeirri meginforsendu að 

einungis sé upplýst um það sem 
úrskurður liggur fyrir um að maður 
neyðist til að upplýsa; maður segi 
aðeins frá tilneyddur og alls ekki 
fleiru en því sem krafist er hverju 
sinni, hitt hafi maður fyrir sig og 
sína.

Í heilbrigðri stjórnsýslu myndi 
þessu vera akkúrat öfugt farið: að 
maður taki sér stöðu í upplýsing-
unni, segi frá öllu sem spurt sé um 
en leyni einungis einhverju þegar 
ástæða sé til.

Stjórnfestan
Þessi uppreistaræru-þvæla öll 
er afbragðs gott dæmi um fyrir-
komulag sem gleymst hefur inni 
í kerfinu og er þarna eins og hver 
annar þornaður ostur í ísskápnum 
með bláum myglublettum, í stað 
þess að vera kominn á öskuhaug-
inn með hólmgöngum, fimmtar-
dómi og lýriti. Þegar maður hefur 
afplánað dóm sinn þá hefur 
viðkomandi greitt skuld sína við 
samfélagið og endurheimtir ýmis 
réttindi sín – en hann hefur að 
sjálfsögðu ekki náð að friðþægja 
fyrir brot sín gagnvart þeim sem 
þau þoldu eða náð að hreinsa nafn 
sitt í augum samborgara, hvað sem 
vitnisburði „valinkunnra manna“ 
kann að líða. Þetta eru leifar af 
þeim hugsunarhætti að tilteknir 
góðborgarar hafi svo gott nafn að 
þeir geti veitt afnot af því góða 
nafni næstum hvaða labbakútum 
sem er, svona eins og leigubílstjóri 
lánar bílinn sinn.

Leyndarmálin núna gefa okkur 
óvænta innsýn í hulið og gamalt 
valdakerfi, fullt af köngulóarvef og 

skápaskúmi, þar sem leyndarráðin 
standa útundir vegg og talast við í 
hálfum hljóðum um ný og gömul 
Leyndarmál.

Og við tengjum þetta valdakerfi 
einkum við Sjálfstæðisflokkinn, 
flokk reglu, já flokk stjórn-
festunnar, sem ekkert má síast út 
um. Þar er gott fólk upp til hópa, 
alls konar fólk, almenningur sem 
kýs Sjálfstæðisflokkinn af alls 
konar ástæðum, sumt af því að 
það heldur að völdum flokksins 
fylgi nauðsynleg kyrrð til að byggja 
upp heilbrigt efnahagslíf og annað 
vegna þess að það er eiginlega að 
kjósa sunnudagsútgáfu af lífi sínu 
þar sem sólin skín og allt blómstr-
ar í nýslegnum garðinum. Alls 
konar ástæður: munum að milli 
tuttugu og þrjátíu prósent þeirra 
sem á vegi okkar verða í dagsins 
önn eru eða hafa verið kjósendur 
Sjálfstæðisflokksins, frændur og 
frænkur, vinir og kunningjar, og 
fráleitt að tengja það við glæpi og 
Hrun og alls konar viðurstyggð.

En Sjálfstæðisflokkurinn er ekki 
bara draumurinn um kyrrð og 
eilífan sunnudag: hann er flokkur 

kerfisins, flokkur stjórnsýslunnar – 
já stjórnfestu – ráðstjórnarflokkur-
inn, flokkur þeirra sem læra lögin 
og túlka þau; eiga þau; það er ekki 
tilviljun að úr þeim ranni hefur 
verið rammasta andstaðan við 
umbætur á stjórnarskránni: þeir 
vilja hafa hana óskýrt plagg þar 
sem hægt er að raða lagakrókum 
sem útúrsnúningunum er svo 
vafið upp á af fimi sem tekið hefur 
aldir að þjálfa upp. Og þjóðfélagið 
spólar á meðan í stjórnfestu.

Leyndarmálin
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+ Skráning fyrir kynningarfundinn fer fram á icelandair.is/flugmenn-til-framtidar

FLUGMENN TIL FRAMTÍÐAR

Ný námsbraut Icelandair fyrir verðandi flugmenn  
Vilt þú verða flugmaður? Við leitum að hæfum einstaklingum, sem hafa áhuga 
á að starfa sem flugmenn hjá okkur í framtíðinni. Við erum á höttunum eftir 
ástríðufullu fólki sem jafnvel hefur enn ekki hafið flugnám.

Unnið er að því að setja upp námsbraut fyrir framtíðarflugmenn í samstarfi 
við Flugakademíu Keilis, Flugskóla Íslands og erlenda flugskóla, þar sem við 
munum aðstoða nemendur við fjármögnun á náminu.

 
Þeim umsækjendum sem standast inntökuferli verður boðið að hefja flugnám 
og munu þeir njóta forgangs til starfa hjá okkur að námi loknu. Þeir sem þegar 
eru í flugnámi geta einnig sótt um og tekið þátt í þessu verkefni án þess að 
röskun verði á námi þeirra.

Opinn kynningarfundur verður haldinn í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfirði   
þann 27. september kl. 17:00 fyrir alla þá sem vilja vita meira um námsbrautina.
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ástríðufullu fólki sem jafnvel hefur enn ekki hafið flugnám.

Unnið er að því að setja upp námsbraut fyrir framtíðarflugmenn í samstarfi 
við Flugakademíu Keilis, Flugskóla Íslands og erlenda flugskóla, þar sem við 
munum aðstoða nemendur við fjármögnun á náminu.

 
Þeim umsækjendum sem standast inntökuferli verður boðið að hefja flugnám 
og munu þeir njóta forgangs til starfa hjá okkur að námi loknu. Þeir sem þegar 
eru í flugnámi geta einnig sótt um og tekið þátt í þessu verkefni án þess að 
röskun verði á námi þeirra.

Opinn kynningarfundur verður haldinn í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfirði   
þann 27. september kl. 17:00 fyrir alla þá sem vilja vita meira um námsbrautina.



Nýjast
Pepsi-deild karla

Stjarnan - Valur 1-2
0-1 Bjarni Ólafur Eiríksson (20.), 0-2 Guðjón 
Pétur Lýðsson, víti (40.), 1-2 Hilmar Árni 
Halldórsson, víti (90+2.).

Fjölnir - KR 2-2 
0-1 Tobias Thomsen (47.), 1-1 Ingimundur 
Níels Óskarsson (61.), 1-2 Ástbjörn Þórðar-
son (68.), 2-2 Birnir Snær Ingason (73.). 

Breiðablik - ÍBV 3-2 
0-1 Shahab Zahedi Tabar (31.), 1-1 Gísli Eyj-
ólfsson (38.), 1-2 Gunnar Heiðar Þorvalds-
son, víti (53.), 2-2 Hrvoje Tokic, víti (59.), 3-2 
Sveinn Aron Guðjohnsen (90+3.). 

KA - Grindavík 2-1
1-0 Emil Lyng (38.), 2-0 Hallgrímur Mar 
Steingrímsson (42.), 2-1 Simon Smidt (51.). 

Víkingur R. - ÍA 0-0 

Víkingur Ó. - FH 1-1
1-0 Þorsteinn Már Ragnarsson (24.), 1-1 
Steven Lennon, víti (68.).

Pepsi-deild kvenna

Grindavík - Þór/KA 3-2
1-0 Helga Guðrún Kristinsdóttir (4.), 1-1 
Sandra María Jessen (5.), 2-1 Carolina 
Mendes (47.), 2-2 Sandra Mayor Gutierrez 
(64.), 3-2 María Sól Jakobsdóttir (81.).

Stjarnan - Breiðablik 0-2 
0-1 Berglind Björg Þorvaldsdóttir (30.), 0-2 
Berglind Björg (77.). 

KR - Haukar 0-3 
0-1 Marjani Hing-Glover (16.), 0-2 Alexandra 
Jóhannesdóttir (18.), 0-3 Hanna María 
Jóhannsdóttir (49.). 

FH - Valur 2-0
1-0 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (30.), 2-0 
Alda Ólafsdóttir (62.). 

Staðan
FÉLAG L U J T MÖRK S
Þór/KA 17 13 2 2 42  -  15 41
Breiðablik 17 13 0 4 43  -  10 39
Valur 17 11 1 5 45  -  18 34
ÍBV 17 9 5 3 31  -  19 32
Stjarnan 17 9 3 5 35  -  19 30
FH 17 7 2 8 17  -  22 23 
Grindavík 17 5 3 9 16  -  40 18
KR 17 5 0 12 15  -  38 15 
Fylkir 17 2 3 12 13  -  35 9
Haukar 17 1 1 15 13  -  54 4

Staðan
FÉLAG L U J T MÖRK S
Valur 21 14 5 2 39  -  17 47
Stjarnan 21 9 8 4 45  -  25 35
FH 21 9 8 4 33  -  24 35
KR 21 8 7 6 31  -  28 31
KA 21 7 8 6 37  -  28 29
Grindavík 21 8 4 9 29  -  38 28 
Breiðablik 21 8 3 10 33  -  35 27
Víkingur R. 21 7 6 8 29  -  32 27 
Fjölnir 21 6 7 8 31  -  38 25
ÍBV 21 6 4 11 29  -  38 22
Víkingur Ó. 21 6 3 12 24  -  44 21
ÍA 21 3 7 11 28  -  41 16

Í dag
18.50 Arsenal - West Brom  Sport 2 
19.50 Haukar - FH   Sport 
21.00 Pepsimörk kvenna   Sport 2 
21.30 Seinni bylgjan   Sport 
 
Olís-deild karla: 
18.00 Grótta - ÍBV   
19.30 Fram - Selfoss   
20.00 Haukar - FH   

Slógu fagnaðarlátum meistaraefnanna á frest

Gular og glaðar  Grindavík kom í veg fyrir að Þór/KA næði að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri í leik liðanna á laugardaginn. Á sama tíma 
vann Breiðablik Stjörnuna. Það er því mikil spenna fyrir lokaumferðina í Pepsi-deild kvenna. Þór/KA fær FH í heimsókn og verður að vinna til að 
verða Íslandsmeistari. Breiðablik mætir hins vegar Grindavík heima og verður meistari með sigri ef Þór/KA misstígur sig. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

FÓTBOLTI Það voru komnar þrjár 
mínútur fram yfir venjulegan leik-
tíma í leik Breiðabliks og ÍBV þegar 
Sveinn Aron Guðjohnsen skoraði 
markið sem tryggði að Kópavogs-
liðið spilar í Pepsi-deildinni að ári. 
Sveinn Aron kom þá boltanum í 
netið eftir aukaspyrnu Kristins Jóns-
sonar og skoraði sitt þriðja mark í 
sumar. Lokatölur 3-2, Breiðabliki í 
vil.

„Frammistaða hans í sumar er 
eitthvað sem þarf að meta eftir 
mót. Hann er gríðarlega efnilegur 
strákur sem þarf að æfa stíft til að 
verða alvöru framherji og hann 
hefur alla burði til þess, hvort það 
gerist hjá honum, þarf hann bara að 
sýna,“ sagði Milos Milojevic, þjálfari 
Breiðabliks, eftir leikinn í Kópavog-
inum.

Blikar gátu leyft sér að brosa í gær 
en brúnin var öllu þyngri á Eyja-
mönnum enda eru þeir enn í mik-
illi fallhættu. Bikarmeistararnir eru 
með 22 stig í 10. sæti Pepsi-deildar-
innar, einu stigi á undan Víkingi 
Ó., en með mun betri markatölu. 
Eyjamenn eru því enn með örlögin 
í sínum höndum og halda sér uppi 
með sigri á KA í lokaumferðinni, 
sama hvernig fer hjá Ólsurum og 
Skagamönnum.

Víkingur Ó. var lengi vel með for-
ystuna gegn FH en varð á endanum 
að sætta sig við jafntefli, 1-1. Þetta 
var síðasti leikurinn á náttúrulegu 
grasi á Ólafsvíkurvelli en gervigras 
verður nú lagt á hann.

„Við eigum hörkuleik gegn Skag-
anum um næstu helgi og svo vonum 

við að KA taki ÍBV í Eyjum. Það er 
erfitt að þurfa að treysta á annan en 
sjálfan þig en við verðum að gera 
okkar og vinna ÍA,“ sagði Þorsteinn 
Már Ragnarsson, markaskorari Vík-
ings, eftir leikinn.

Steven Lennon skoraði jöfnunar-
mark FH úr vítaspyrnu en þetta 
var hans fimmtánda mark í sumar. 
Stigið þýðir að FH-ingar eru öruggir 
með Evrópusæti. Þeir hafa verið 
samfellt með í Evrópukeppni síðan 
2004.

Það voru ekki neinir timburmenn 
í Íslandsmeisturum Vals sem gerðu 
góða ferð í Garðabæinn og unnu 
1-2 sigur. Bjarni Ólafur Eiríksson 
og Guðjón Pétur Lýðsson voru á 
skotskónum annan leikinn í röð. 

Mark Stjörnunnar skoraði Hilmar 
Árni Halldórsson. Hann varð þar 
með þriðji Stjörnumaðurinn til 
að skora 10 mörk í sumar. Guðjón 
Baldvinsson (12) og Hólmbert Aron 
Friðjónsson (11) höfðu áður komist 
í tveggja stafa tölu í markaskorun.

KR var boðið upp í dans um Evr-
ópusætið en þáði það ekki. KR-ingar 
gerðu 2-2 jafntefli við Fjölnismenn 
í Grafarvoginum og eiga því ekki 
lengur möguleika á Evrópusæti. 
Með sigri í gær hefði KR sett upp 
hreinan úrslitaleik við Stjörnuna 
um Evrópusæti í lokaumferðinni.

„Ákafinn og hugarfarið er til stað-
ar og við spiluðum vel í dag gegn 
Fjölnisliði sem var að berjast fyrir 
lífi sínu í deildinni. Þeim tókst það 

en um leið fjaraði okkur draumur 
út. Við vorum fullvissir um það að 
við myndum ná að vinna okkur inn 
flottan úrslitaleik í síðustu umferð-
inni,“ sagði Willum Þór Þórsson, 
þjálfari KR.

Fjölnismenn voru öllu kátari 
enda eru þeir öruggir með sæti í 
Pepsi-deildinni að ári. Fjölnir verð-
ur því með lið í efstu deild fimmta 
árið í röð.

Markametið í efstu deild stendur 
enn því Andri Rúnar Bjarnason 
skaut púðurskotum í 2-1 tapi 
Grindavíkur fyrir KA í nýliðaslag 
fyrir norðan. Hann er því enn með 
18 mörk en fær tækifæri til að jafna 
eða slá markametið gegn Fjölni í 
lokaumferðinni.

„Það er búið að vera pressa á mig 
í fjölmiðlum síðustu níu leiki eða 
eitthvað en nei, ég finn ekki fyrir 
aukinni pressu. Ég reyni að halda 
áfram að spila minn leik,“ sagði 
Andri Rúnar eftir leik.

Með sigrinum hafði KA sæta-
skipti við Grindavík. KA-menn geta 
náð 4. sætinu af KR-ingum í loka-
umferðinni.

Þá gerðu Víkingur R. og ÍA marka-
laust jafntefli í Víkinni. Heima-
völlurinn reyndist Víkingum ekki 
gjöfull en þeir unnu aðeins tvo leiki 
í Traðarlandinu í sumar.

Fallnir Skagamenn spiluðu upp 
á stoltið og forðuðust tap í fjórða 
leiknum í röð.

Lokaumferð Pepsi-deildar karla 
fer fram laugardaginn 30. sept-
ember. Allir sex leikirnir hefjast 
klukkan 14.00. ingvithor@365.is

Kvað falldrauginn í kútinn
Tuttugasta og fyrsta og næstsíðasta umferð Pepsi-deildar karla fór fram í gær. Breiðablik og Fjölnir eru örugg 
með sæti í deildinni að ári, Stjarnan og FH kræktu í tvö síðustu Evrópusætin og markametið stendur enn.

Blikar fagna Sveini Aroni Guðjohnsen, hetjunni gegn ÍBV. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR BERGLIND LÁNUÐ TIL VERONA 
Breiðablik hefur lánað lands-
liðsframherjann Berglind Björgu 
Þorvaldsdóttur til Verona á Ítalíu. 
Berglind verður ekki með Breiða-
bliki gegn Grindavík í lokaumferð 
Pepsi-deildar kvenna. Berglind 
leikur með Verona í vetur og snýr 
svo aftur til Breiðabliks næsta vor. 
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Fallegt einbýli með sundlaug.

Draumaeignin á Spáni
Fasteignaþjónustan Spánarheimili aðstoðar Íslendinga við fasteignakaup á 
Spáni og TenerifTenerifT e. enerife. enerif Bjarni Bjarni B Sigurðsson segir fasteignaverð ytra afar hagstætt. ➛2

Marga dreymir um sumar-
hús í sólinni, sérstaklega 
í ljósi þess að flugsam-

göngur eru orðnar mjög góðar. 
Til Alicanteborgar er flogið allt að 
níu sinnum í viku og allt að fjórum 
sinnum í viku til Tenerife. Flugið 
er einnig að verða ódýrara og fólk 
sem á eignir á Spáni skellir sér 
jafnvel yfir langa helgi,“ segir Bjarni 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri fast-
eignaþjónustunnar Spánarheimila.

Spánarheimili aðstoða Íslend-
inga sem hafa hug á að kaupa 
fasteign á Spáni, á Tenerife og á 
Costa Blanca-svæðinu. Bjarni segir 
fasteignaverð ytra afar hagstætt.

„Fasteignaverð lækkaði um 50 
til 60 prósent í hruninu á Spáni 
og hefur ekki hækkað aftur nema 
um fimm til sjö prósent á síðustu 
tveimur árum. Fjögurra herbergja 
íbúð í nýju raðhúsi getur kostað 
á bilinu 18 til 22 milljónir. Það er 
mun lægra verð en borga þarf fyrir 
kjallaraíbúð í Reykjavík til dæmis,“ 
segir Bjarni.

„Byggingarstíllinn í hverfunum 
hefur einnig breyst síðustu ár og 
nú er verið að byggja í norðurevr-
ópskum eða skandinavískum stíl, 
hvítar stílhreinar byggingar sem 
falla vel í kramið hjá Íslendingum, 
með einangrun í veggjum, hita í 

gólfi og tvöföldu gleri í gluggum.
Hjá okkur starfar hópur Íslend-

inga í samvinnu við spænskan lög-
fræðing og við rekum skrifstofur 
bæði á Íslandi og á Spáni. Kaup-
ferlið getur verið Íslendingum 
framandi en við leiðum fólk í 
gegnum ferlið frá A til Ö.“

Ævintýrið hefst með ókeypis 
skoðunarferð
Ævintýrið hefst með ókeypis 
skoðunarferð
Ævintýrið hefst með ókeypis 

„Við bjóðum upp á sérsniðnar 
og persónulegar 4-6 daga skoð-
unarferðir fyrir áhugasama 
viðskiptavini og erum því ekki 
að hópa saman fólki sem er með 
ólíkar óskir. Skoðunarferðin kostar 

59.900 á mann miðað við flug og 
gistingu og er að fullu endurgreidd 
fyrir allt að tvo ef af kaupum 
verður. Starfsmaður okkar tekur á 
móti fólki á flugvellinum og næstu 
fjóra til sex daga er farið í skoð-
unarferðir. Við sýnum allt svæðið 
frá A til Ö, allt nærumhverfi, 
golfsvæðin, strandsvæðin allt eftir 
því hverju fólk er að leita eftir. Þá 
eru skoðaðar eignir sem falla að 
óskum og þörfum hvers og eins. 
Fólk fær beint í æð hvað er í boði 
og ef draumaeignin finnst er næsta 
skref að festa sér hana. Við fylgjum 
fólki í viðtal í banka til að skoða 
mögulega fjármögnun, hjálpum 

FYRIR OKKURFYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 



til við að opna bankareikning og 
við að sækja um spænska kenni-
tölu. Gerður er samningur um að 
eignin sé frátekin og fólk greiðir 
staðfestingargjald. Eftir það tekur 
við tveggja til sex vikna ferli þar 
til gengið er frá afsali. Við fylgjum 
kaupendum alla leið.“

Sækja húsfundi og leigja 
eignirnar út
„Að kaupum loknum bjóðum við 
áfram aðstoð, til dæmis fasteigna- 
og/eða leiguumsjón með eigninni,“ 
segir Bjarni. „Við erum að aðstoða 
fólk við að útvega húsgögn í 
eignina, eftirlit með eignum sem 
felst í innliti með eignum meðan 
þær standa ónotaðar, sækjum 
húsfélagsfundi fyrir fólk, gerum 
skattaskýrslur um eignina, erum 
tengiliðir við öryggisfyrirtæki og 
aðrar stofnanir á Spáni, kaupum 
inn í ísskápinn ef seint er flogið frá 
Íslandi, sjáum um öll þrif, flug-
vallarakstur og fleira. „ Ef fólk vill 
leigja eignir sínar út og fá inn góðar 
leigutekjur á meðan eignin er ekki 
nýtt af eigendum þá sjáum við um 
allt það ferli einnig.

Grunnþjónusta í göngufæri
Bjarni segir margar ástæður fyrir 
því að fólk komi sér upp sumarhúsi 
á Spáni. Nálægð við strönd, betra 
veðurfar og þá leiti margir í hlýrra 
loftslag að læknisráði. Á Costa 
Blanca-svæðinu sé einnig að finna 
bestu golfvellina á Spáni.

„Alicante má kalla miðju svæðis-
ins og frá borginni er hægt að fara á 
norðursvæði Costa Blanca, á Beni-
dorm og fleiri þekkta sólarfrístaði 
sem Íslendingar þekkja vel. Suður-
svæðið, eða Torrevieja-svæðið, 
byggist upp á íbúðahverfum upp í 
land og niður með ströndinni. Það 
er afar vinsælt svæði sem hefur allt 
sem fólk leitar að. Lágreista byggð, 
strönd, golfvellir, nýlegt háskóla-
sjúkrahús, stóra verslunarmiðstöð 
með afþreyingu, veitingastöðum 
og verslunum. Hverfin eru skipu-
lögð utan um þjónustukjarna 
og öll þjónusta er því í göngu-
færi, sama hvar þú ert í hverfinu, 
apótek, bakarí, matvöruverslun, 
veitingastaðir, barir og heilsugæsla. 
Auðveldlega er unnt að kúpla sig 
frá Miðjarðarhafsstemmingunni 
og heimsækja spænsku bæina í 
fjöllunum og stórborgirnar inni í 
landi.

Yngri kaupendur
Bjarni segir yngra fólk kaupa í 
auknum mæli eignir á Spáni og 
Tenerife og þar leiki hagstætt verð 
stórt hlutverk. „Samsetning við-
skiptavina okkar er að breytast og 
aldurinn er að færast neðar, yngra 
fólk er jafnvel að flytjast búferlum 
eða fjárfesta í íbúð til útleigu. Golf-
arar á öllum aldri kaupa sér hús. 
Fólk sem komið er á eftirlaun er þó 
enn þá stór hluti kaupendahópsins 
en það er einnig mikið um að fjöl-
skyldur taki sig saman um kaup 
á Spánareign enda allur rekstrar-
kostnaður og framfærslukostnaður 
mun lægri en það sem við þekkjum 
frá Íslandi.“

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.spanarheimili.is

Glæsilegar íbúðir með sundlaug. Stutt í alla grunnþjónustu. 

Starfsmenn 
Spánarheimila 
veita góða 
þjónustu. 

Kynningarfund-
ur var haldinn 
nýlega þar sem 
eignir á Spáni 
voru kynntar.

Bjarni Sigurðsson segir að mikill áhugi sé fyrir fasteignum á Spáni. 
MYND/HANNA

➛ Framhald af forsíðu
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LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Ef fólk vill leigja 
eignir sínar út og fá 

inn góðar leigutekjur á 
meðan eignin er ekki nýtt 
af eigendum þá sjáum við 
um allt það ferli einnig.
Bjarni Sigurðsson
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Fasteignasalan Fold hefur til 
sölu nokkrar lóðir og hús í 
landi Sætúns á Kjalarnesi.

Sætún Lóð B: Húsið er 778 fm 
og stendur á 4.142 fm lóð. 
Húsið stendur ofarlega í landi 

Sætúns og er nýtt sem alifuglahús í 
dag. Aðkoman er góð og rúmt um 
húsnæðið.

Að sögn seljanda er byggingar-
réttur fyrir nýjum húsum og viðbygg-
ingarréttur. Búið er að samþykkja 
breytingu á deiliskipulagi sem sam-
einar svæði B og C sem svæði B sem 
verður 7.159 fm.

Hús á lóðinni er í útleigu í dag. 
Mánaðarleiga um 460 þúsund 
krónur. Stækkunarréttur á núver-
andi húsi um u.þ.b. 320 fm og að auki 
byggingarréttur á atvinnuhúsnæði 
að stærð 1.920 fm. Samtals 2.240 fm.
Verð 120 milljónir.

Staðsetning frábær með tilkomu 
Sundabrautar. Þannig að heildar-
húsnæðismagn á lóðinni getur verið 

rúmlega 3.000 fm, en þess ber að geta 
að rúmlega 50 fm af núverandi húsi 
eru kjallari.

Sætún Lóð E: 2.536 fm lóð í miðju 
landi Sætúns. Verð 14,8 milljónir.
Landið er með miklum trjágróðri og 
er skilgreint sem lóð undir íbúðar-
húsnæði.

Sætún Lóð A: Lóð sem er næst 
þjóðveginum er skilgreind sem 

annað land. Um er að ræða 3.125 fm 
eignarland sem getur haft fjölbreyti-
lega möguleika til reksturs þjónustu-
húsnæðis . Verð 6 milljónir

Sætún Lóð F: 52.983 fm lóð á 
neðri hluta í landi Sætúns. Landið 
liggur að sjó og er með mikið og 
fallegt útsýni yfir Sundin til Reykja-
víkur. Skilgreint sem jörð (lögbýli) 
Verð: 25 milljónir.Verð: 25 milljónir.V

Tækifæri á Kjalarnesi

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Bústaðavegur 53 - 108 Rvk.

62,4 m2, 2ja herb. íbúð með sérinngangi á 
jarðhæð. nýlega búið er að endurnýja dren 
og skólplagnir frá íbúð einnig var þakkantur 
lagaður og húsið sprunguviðgert. V. 32,9 m.

Samtún 34 - 105 Reykjavík 

falleg 59,1 m2, 2-3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi í kjallara í tvíbýlishúsi. V. 31,9 m.

Esjugrund 14 - 116 Kjalarnes 

105,8 m2 parhús á tveimur hæðum við esju-
grund 14 á Kjalarnesi. bílskúrsréttur. eignin 
þarfnast viðhalds. timburverönd og svalir í 
suðurátt.  V. 33,9 m.

Bugðutangi 26 -270 Mos.

84,4 m2, 3ja herbergja raðhús á einni hæð, 
með skjólgóðum garði.  eignin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofu, þvottahús, geymslu, 
eldhús og stofu. V. 43,0 m.

    

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

falleg 94,4 m2, 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi og timburverönd á jarðhæð í 
fjórbýlishúsi. íbúðin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, forstofu, gang, baðherbergi, þvottahús/
geymslu, eldhús og stofu. við hlið inngangs 
í íbúðina er köld geymsla.  Góð staðsetning, 
stutt í leikskóla, skóla, sundlaug, líkamsrækt 
og golfvöll. V. 43,9m.

Opið hús þriðjudaginn 26. september  
frá kl. 17:00 til 17:30

182,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við 
Ástu-sólliljugötu 34 í Mosfellsbæ. eignin er 
rúmlega tilbúin til innréttinga. Á jarðhæð eru 
3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi 
og fataherbergi. Á efri hæðinni er bílskúr, 
forstofa, geymsla, eldhús, stofa og svalir. V. 
64,9 m.

Hulduhlíð 20 - 270 Mosfellsbær 

Ástu-Sóllijugata 34 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 26. september  
frá kl. 17:30 til 18:00

rúmgóð og falleg 123 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð með fallegu útsýni, ásamt bílastæði 
í bílakjallara.  suðursvalir með fallegu útsýni. 
fallegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. 
sérsmíðar innréttingar. Myndavélasími. 

V. 44,9 m.

Gerplustræti 25 - 270 Mosfellsbær 

112,6 m2, 5 herbergja endaíbúð með fallegu 
útsýni á efstu hæð. eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og fjögur 
herbergi. sérgeymsla á hæðinni.  Þetta er falleg 
og björt íbúð á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræk-
tarstöð.  V. 47,5 m.

Klapparhlíð 28 - 270 Mosfellsbær 

 falleg  og rúmgóð 122,8 m2, 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi. íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, geymslu, 
baðherbergi, þvottahús, hol, eldhús. Köld 
útigeymsla á lóð.  Gott skipulag. Mikil lofthæð. 
V. 49,5 m.

Tröllateigur 19 - 270 Mosfellsbær 

ný og vel skipulögð 3ja, herbergja íbúð annari 
hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í  lyftuhúsi 
við vefarastæti 7-11. íbúðin skilast fullbúinn með 
hth innréttingum, án gólfefna, en gólf baðher-
bergis/þvottaherbergis eru flísalögð.  V. 38,7 m.

Vefarastræti 7-11 - 270 Mosfellsbær 

falleg og rúmgóð 159,7 m2 4 herbergja íbúð með 
bílskúr. íbúðin er einkar vel staðsett í hverfinu 
með frábæru útsýni. íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi (fjögur á teikningu), baðherbergi, 
þvottahús, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. 
sérgeymsla á jarðhæð ásamt bílskúr. V. 60,9 m.

Laugalind 5 - 201 Kópavogur 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Lóðirnar í landi Sætúns eru nokkrar.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson

Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson

fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Margrét Sigurgeirsdóttir

margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

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

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

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

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

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
GSM 660 4777

HÁALEITISBRAUT - MIÐBÆR / ATVINNUPLÁSS

Til leigu ca. 140 fm atvinnuhúsnæði á 2.hæð í þessu áberandi og vel staðsetta húsi. Gæti hentað undir 
skrifstofurekstur, heilsutengda þjónustu og þess háttar.  Frábær staðsetning, næg bílastæði og mikið 
auglýsingargildi.

TIL LEIGU

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

NORÐLINGABRAUT - GOTT ATVINNUPLÁSS

Erum með til leigu mjög góð atvinnurými, til afhendingar strax. Hentar vel undir ýmiskonar atvinnustarfsemi, 
heildverslun, lager, þjónustu, smáverkstæði, starfsstöð iðnaðarmanns, dótakassa  og þess háttar. Gluggar 
og innkeyrsluhurðir á öllum plássum. Stærðir á plássum eru: 163 fm og 200 fm.

TIL LEIGU

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

GOÐHEIMAR 20, 104 REYKJAVÍK 69.9M

Rúmgóð og björt neðri sérhæð 133.2 fm ásamt 24.5 fm bílskúr. Að 
auki ósamþykkt íbúð í kjallara 36.0 fm. Samtals eign 193.7 fm.

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

SKIPALÓN 25, 220 HAFNARFJÖRÐUR 43M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

Góð þriggja herbergja íbúð 98,7 fm. í Skipalóni 25.  Íbúðin skiptist í forstofu, 
gott hol, tvö herbergi, baðherbergi, gott þvottahús, alrými með eldhúsi og 
stofu, góðar suðvestur svalir, geymslu í sameign og stæði í bílakjallara.

SIFJARBRUNNUR 1, 113 REYKJAVÍK 92.1M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl. 17:30-18:00. 6 herb., 262.5 fm. 
tvílyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr.  Húsið skiptist í efri og neðri 
hæð. Forstofu, fimm herbergi, tvö baðherbergi og stórt þvottahús.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. sept. kl. 12:00-12:30. Snyrtileg 69,7 
fm, 2.herbergja íbúð á 9. hæð, með stæði í bílageymslu, fyrir 60 ára 
og eldri. 

SKÚLAGATA 20, 101 REYKJAVÍK 46.4M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS

Fallegt 1200 fm sveitahótel, með 28 afar glæsilegum 2-6 manna 
herbergjum á Vesturlandi. Hótelið er staðsett við sjávarsíðuna með 
stórbrotinni náttúru. Hótelinu fylgir 500 hektara land frá fjöru til fjalla.

GLÆSILEGT SVEITAHÓTEL Á VESTURLANDI

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. 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

LANGALÍNA 23, 210 GARÐABÆ 58,9M

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR / 893 2495

OPIÐ HÚS

ÁLFASKEIÐ 56, 220 HAFNARFJÖRÐUR 25M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

Þriggja herbergja íbúð 66,7 fm. í Álfaskeiði 56.  Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og geymslu og suður timburverönd. 
Íbúðin þarfnast mjög mikilla endurbóta og selst eins og hún er við skoðun.

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. september. kl. 17:30-18:00. Rúmgóð og falleg 
72,9 fm. tveggja herbergja íbúð á 3.  hæð í góðu lyftuhúsi. Þvottahús innan 
íbúðar. Sérgeymsla í sameign. Skóli og leikskóli í nágrenninu.

MARTEINSLAUG 10, 113 REYKJAVÍK 35,9M

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR / 893 2495

OPIÐ HÚS

GRJÓTASEL 3, 109 REYKJAVÍK 88.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl. 17:30-18:00. Rúmgott 
fjölskylduhús á best stað í Seljahverfi, tvær hæðir með aukaíbúð á 
jarðhæð, sólstofa, tvöfaldur bílskúr, vönduð útiaðstaða, gott útsýni. 

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg 4ra - 5 herbergja 124,9 fm. 
endaíbúð á jarðhæð í sex íbúða fjölbýli í Staðar-
hverfi í Grafarvogi. Íbúðin er með sérinngangi og 
afgirtri verönd til suðurs. Fjögur herbergi, öll með 
góðu skápaplássi. Stofa með gluggum til suðurs 
og austurs. Opið eldhús með fallegri innréttingu. 
Sérmerkt bílastæði á lóð.

Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega. 

Verð 49,9 millj.

Afar fallegt 382,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með innb. 85,3 fm. bílskúr auk u.þ.b. 85 fm. Á 
neðri hæð er 2ja - 4ra herbergja íbúð með sérinn-
gangi og er hún nýlega standsett að öllu leyti. 
Aðalíbúðin skiptist m.a. þannig: Stórt eldhús með 
miklum gluggum, tvær stofur, arinstofu og efri 
stofu með mikilli lofthæð auk borðstofu og hjóna-
svítu þaðan sem innangengt er á baðherbergi og 
fataherbergi.  Húsið stendur á hornlóð á glæsi-
legum útsýnisstað á Arnarnesi með útsýni m.a. 
út á sundin og að Snæfellsjökli. Stórar svalir 
til norðurs/vesturs og stór afgirtur sólpallur til 
suðurs. Mikil lofthæð er yfir hluta efri hæðar og 
fallegur arinn. Rut Káradóttir innanhúsarkitekt 
hefur komið að skipulagi við innanhússbreyt-
ingar á húsinu.                 Verð 125,0 millj.

Bakkastaðir 167. 4ra – 5 herbergja endaíbúð með sérinngangi.

Þrastanes – Arnarnesi Garðabæ. 

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Virkilega falleg 81,2 fm. íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi í  þríbýlishúsi við Rauðagerði. Garðurinn 
er einstaklega glæsilegur og stór, eða 1.489 fm.  
með góðum veröndum, viðar og hellulögðum, sem 
snúa til suðvesturs þar sem sólin helst frá degi 
fram á kvöld. Rúmgóð stofa með stórum gluggum 
til suðvesturs. Sér geymsla og þvottahús. Einstak-
lega skemmtileg íbúð á frábærum stað miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt er í alla 
verslun og þjónustu.

Verð 39,5 millj.

Fallegt 121,4 fm. 4ra herbergja raðhús á tveimur 
hæðum að meðt. tveimur geymslum á þessum 
eftirsótta stað í Reykjavík. Borð – og setustofa með 
nýlegu harðparketi. Eldhús með snyrtilegri eldri 
innréttingu. Tvö herbergi. Miðborgin er í göngufæri. 
Falleg sér lóð fylgir eigninni með fallegum gróðri 
og viðarverönd. Möguleiki væri að fá að bæta við 
hæð og risi ofan á húsið eins og er í nærliggjandi 
húsum.

Eignin getur verið laus til afhendingar við kaup-
samning.

Verð 68,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.30 
– 18.00   
Falleg og vel skipulögð 76,2 fm. íbúð með suður-
svölum við Asparholt í Garðabæ (Álftanesi). Sér 
inngangur er í íbúðina af opnum stigagangi með 
glerþili. Íbúðin er ný máluð og með nýju harð-
parketi á gólfum. Stofa með gluggum til suðurs. 
Svefnherbergi með glugga til norðurs. Húsið er 
steinað og með álklæðningu að hluta. Frábær 
staðsetning í næsta nágrenni við sundlaugina, 
Álftanesskóla, íþróttasvæðið og leikskóla. 

Sérmerkt bílastæði á lóð. 

Verð 34,5 millj.

Rauðagerði 6. Falleg 3ja herbergja íbúð á frábærum stað.

Ljósvallagata. Raðhús í göngufæri við miðborgina. 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 54,5 fm. íbúð 
á jarðhæð með nýrri og skjólsælli viðarverönd 
til suðvesturs í Grafarvogi auk sér bílastæðis í 
bílageymslu. (mögulegt væri að fá tvö stæði í 
bílageymslu en þá er verðið hærra).  Íbúðin er öll 
endurnýjuð hið innra, m.a. gólfefni sem eru ljóst 
harðparket, nýjar innréttingar og tæki í eldhúsi, nýtt 
baðherbergi og tæki, nýjar innihurðir og fataskápar. 
Aðkoma að húsinu er góð og lóðin er mjög falleg 
og frágengin. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 29,9 millj. 

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Mikið endurnýjuð 44,1 fm. kjallaraíbúð með sérinn-
gangi í miðborg Reykjavíkur. 

Búið er að endurnýja m.a. eldhús sem er með 
fallegri ljósri innréttingu og góðum borðkrók, bað-
herbergi sem er flísalagt að hluta, hluta gólfefna, 
raflagnir og skólplagnir. 

Þá var húsið nýlega einangrað og klætt með nýju 
bárujárni að utan.

Verð 27,9 millj.

Frostafold 24. 2ja herbergja endurnýjuð íbúð.

Njálsgata 16. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.Asparholt 3 – Garðabæ (Álftanesi). 2ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15 
– 18.45  
Vel skipulögð 111,1 fm. miðhæð með sérinngangi 
í þríbýlishúsi í Hlíðunum. Húsið lítur vel út að utan, 
fallega steinað og afar sjarmerandi. Tvær rúm-
góðar samliggjandi stofur með stórum gluggum 
til suðurs. Þrjú svefnherbergi. Svalir til suðurs.  
Garðurinn hefur fengið gott viðhald nýlega þar 
sem m.a. hefur verið fækkað stórum trjám og lóðin 
endurtyrfð. 

Um er að ræða afar fallega eign á frábærum 
stað. 

Verð 54,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15 
– 18.45  
Falleg 84,2 fm. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi við 
Birkigrund í Kópavogi.  Íbúðin var endurnýjuð fyrir 
fáeinum árum síðan. Að utan hefur eignin alltaf 
fengið mjög gott viðhald og endurnýjun og er í 
góðu ástandi. Rúmgóð og björt stofa með útgengi 
á verönd til suðurs. Eldhús með nýlegum ljósum 
innréttingum. Stór steypt innkeyrsla og stéttar með 
hitalögnum undir. 
Staðsetning eignarinnar er afar góð á rólegum 
og veðursælum stað í Fossvoginum þaðan sem 
stutt er í leikskóla, barnaskóla, íþróttasvæði og 
aðra þjónustu.

Verð 34,9 millj.

Grænahlíð 3.  Góð 5 herbergja sérhæð.

Birkigrund 47 - Kópavogi. 3ja herbergja íbúð 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel staðsett 224,6 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðtöldum 36,2 fm. bílskúr á 774,0 fm. lóð í efri 
Lundum í Garðabæ.  Húsið hefur verið mjög mikið 
endurnýjað á sl. árum, m.a. er ný eldhúsinnrétting 
í eldhúsi með granítborðplötum, gólfefni eru að 
stærstum hluta nýleg, bæði baðherbergi endur-
nýjuð o.fl. Nýtt Danfoss gólfhitakerfi er í forstofu, 
holi, stofum, eldhúsi, hjónaherbergi og sjónvarps-
herbergi. Fjögur herbergi. Rúmgóðar stofur. Lóðin 
er að mestu endurnýjuð. Verönd til suðvesturs og 
gróðurhús á lóð. 

Verð 87,8 millj.

Skógarlundur 8 – Garðabæ.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.
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STAKKHOLT 2A
105 REYKJAVÍK

 
Falleg tveggja herbergja 72 fm íbúð á 2. hæð. Góð 
staðsetning í hjarta borgarinnar, miðbæ Reykjavíkur. 
Íbúðin er laus og fæst afhent við kaupsamning.  Opið hús 
þriðjudaginn 26. sept. milli 17:00 og 17:30. V. 39,9 m. 

HJARÐARHAGI 21
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð við 
Hjarðarhaga. 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. 64,9 m. 

BUGÐUTANGI 26
270 MOSFELLSBÆR

 
84.4 fm raðhús á einni hæð, 3ja herbergja með sérgarði. 
Eignin skiptist í: forstofu, gang, tvö herbergi, stofu, 
baðherbergi eldhús, þvottahús og geymslu. Húsið er 
laust nú þegar. V. 43,0 m. Nánari uppl. veitir Þórarinn 
M. Friðgeirsson lg. fast.sali s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is
 

KAPLASKJÓLSVEGUR 65
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og tölvert endurnýjuð 108,7 fm 4ra herbergja íbúð 
á 4. hæð. Íbúðin er falleg og björt með miklu útsýni. Stór 
stofa og þrjú herbergi. Auk þess er sér herbergi í kjallara 
og sameiginleg snyrting. Húsið er rétt við KR völlinn 
og stutt er í grunnskóla, leikskóla, verslanir og aðra 
þjónustu. Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:00 og 
17:30.V. 48,9 m. 

EIÐISTORG 5
170 SELTJARNARNES

 
Glæsileg 153,4 fm útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við 
Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið endurnýjuð 
að miklu leyti m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, 
baðherbergi og forstofu. Auk þess fylgir stæði í bílag-
eymslu. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni til sjávar. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. V. 64,9 m. 

NAUSTABRYGGJA 33
110 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 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. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.Nánari uppl. veitir: Brynjar Þ. 
Sumarliðason lg. fasteignasali s. 896 1168, brynjar@
eignamidlun.is V. 37,9 m. 

GRENIMELUR 49
107 REYKJAVÍK

 
82.7 fm 3 herb. íbúð á jarðhæð í að sjá mjög góðu einstak-
lega vel staðsettu fjórbýlishúsi. Sér inngangur. Sérhiti og 
sér rafmagn. Rúmgóð stofa, tvö svefnherbergi. Gengið 
út á hellulagða verönd. Íbúðin er laus fljótlega. Opið hús 
þriðjudaginn 26. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 41,5 m.  

HVERAFOLD 25
112 REYKJAVÍK

 
Vel staðsetta 67 fm 2ja herb. íbúð við Hverafold 25 auk 
22,5 bílskúrs, sem er í útleigu. Birt heildarstærð er 90,1 
fm. Svalir útaf stofu til vesturs. Stutt er í skóla, sundlaug, 
íþróttaaðstöðu og alla helstu þjónustu.Opið hús mán-
udaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 34,9 m. 

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

103.7 fm 2 ja herb. nýleg útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu hæð) ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er glæsileg með granít 
á borðum, Mile tæki í eldhúsi og gólfhita. Gólfsíðir gluggar í stofu og glæsilegt sjávarútsýni. Íbúðin skiptist í anddyri, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, svefnherbergi, stofu og borðstofu. 
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 67,9 m. 

Fallegt og vel hannað endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr fyrir neðan götu á þessum vinsæla 
stað í Fossvogi. Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, 
eldhús, þrjú baðherbergi, 3-4 herbergi, fataherbergi, þvottahús og geymslu. Björt stofa með stórum gluggum. Arinn í 
stofu. Fallegur garður með timburverönd og hellulögn. Um er að ræða fallega endurnýjaða eign sem heldur þó hinum 
klassíska stíl og upprunalegri hönnun í innréttingum. V. 101,8 m..Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 18:00 og 18:30.

Glæsileg mikið endurnýjuð þakhæð í 4-býlishúsi á mjög góðum stað við Freyjugötu í miðbæ Reykjavíkur, gegnt styt-
tugarði Listasafns Einars Jónssonar. Húsið er eitt af þessum fallegu og virðulegu húsum í Þingholtunum og stendur 
neðan götu. Ein íbúð er á hverri hæð. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. 
Svalir útaf stofu. Stór sameiginlegur garður til suðurs. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Frábær staðsetning í miðbæ 
Reykjavíkur. Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:30 og 18:00. V. 62,9 m.

VATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK BÚLAND 22, 108 REYKJAVÍK

FREYJUGATA 32, 101 REYKJAVÍK
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REYNIMELUR 80
107 REYKJAVÍK

 
85.9 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi 
við Reynimel í Vesturbænum.  Stofa og þrjú herbergi. 
Suðursvalir. Suðursvalir. Staðsetning er mjög góð. Örstutt 
í sundlaug, Háskóla Íslands, kvikmyndahús, miðbæ 
Reykjavíkur, íþróttaaðstöðu á KR vellinum og margt fleira.
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 
39,9 m. 

HÓLMVAÐ 2-4
110 REYKJAVÍK

 
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð (penthouse) með 21 fm 
svölum og bílskúr við Hólmavað í Norðlingaholti. Vönduð 
íbúð með sér inngangi af svölum. Íbúðin er 4ra herbergja 
og með stórum stofum. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing. Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. V. 65 m.

URÐARSTÍGUR 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Falleg neðri hæð í einstaklega snyrtilegu tvíbýlishúsi við 
Urðarstíg í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð  60 fm og er 2ja 
herbergja. 10 fm geymsluskúr á lóð með hita og rafmagni 
er ekki í skráðum fm. Fallegur garður fyrir framan til 
suðurs.  Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:15 og 
17:45. V. 30 m. 

VESTURBERG
111 REYKJAVÍK

 
105.5 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð í mjög vel staðsettu fjöl-
býlishúsi rétt við grunn,leik og framhaldsskóla ásamt því 
að mjög gott íþróttasvæði er í “bakgarði” hússins ásamt 
sundlaug og íþróttamannvirkjum. Íbúðin er rúmgóð og vel 
skipulögð. Endurnýjað baðherbergi. Tengi fyrir þvottavél. 
Flísar á alrýmum. Gott útsýni.  Verð er mjög gott eða 
aðeins 36,8 milljónir. Upplýsingar gefur Þórarinn lg.fs. s: 
899 1882, bókið skoðun. 

REYNIHVAMMUR 29
200 KÓPAVOGUR

 
Vel staðsett 160,4 fm einbýlishús með bílskúr á tveimur 
hæðum á einstaklega fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið er nýtt sem tvær íbúðir í dag en auðvelt 
væri að nýta húsið sem einbýlishús. Fallegt útsýni frá 
húsinu til suðurs. Húsið hefur nýlega verið töluvert 
standsett. Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:15 og 
17:45. V. 64,9 m. 

KROSSALIND 14
201 KÓPAVOGUR

 
235.7 fm glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum. 
Fimm rúmgóð svefnherbergi. Tvö fullbúin baðherbergi. 
Hátt til lofts í holi, stofum og eldhúsi. Mjög gott útsýni. 
Stórar svalir út af borðstofu. Vandaðar innréttingar og 
mikið skápapláss. Góður garður til suðurs með timbur-
veröndum.   V. 88 m. 

ÁLFHEIMAR 58
104 REYKJAVÍK

 
Falleg 107,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Álfheima 
í Reykjavík. Rúmgóð stofa og fjögur herbergi. Harðparket 
er á gólfum nema baðherbergi. Suður svalir með útsýni 
yfir fallegan og upplýstan garð með leiktækjum. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.Opið hús mánudaginn 25. sept. 
milli 17:15 og 17:45.  V. 43,8 m. 

BARMAHLÍÐ 5
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 75.6 fm 3ja  herb. snyrtileg íbúð  í kjallara í fallegu 
húsi við Barmahlíð í Hlíðunum. Stofa og tvö herbergi. 
Mjög góð staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla og þjónustu. 
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30.  V. 
36,9 m. 

GRANDAVEGUR 47
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg 114,8 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Grandaveg. Íbúðin er skráð samtals 137,9, 
þar af íbúðarrými 114,8 fm og stæði í bílageymslu 23,1 
fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi, þvottahús. Sér geymsla. Fallegt útsýni. 
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Sameiginlegur salur á 10. 
hæð og líkamsræktaraðstaða, sauna, heitur pottur og fl. 
á 1.hæð.  V. 53 m. 

SKÚLAGATA 40 A
101 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel um gengin 63,6 fm 2ja herbergja íbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni 
fylgja tvö stæði í bílageymslu. Falleg sjávar, fjalla- og 
borgarsýn. Íbúðin er háð þeim kvöðum að kaupandi þarf 
að vera 60 ára eða  eldri og í Félagi eldri borgara. Opið 
hús þriðjudaginn 26. Sept. milli 12:00 og 12:30.
V. 37,4 m.

Glæilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 9 í Setbergslandi í Hafnarfirði. Húsið var teiknað af Hróbjarti 
Hróbjartssyni arkitekt  fyrir Eirík Smith listmálara og Bryndísi Sigurðardóttur. Í húsinu er m.a. glæsileg 120 fm vinnust-
ofa með mikilli lofthæð og þakgluggum. Mikil lofthæð er í húsinu. Eignin bíður upp á mikla möguleika og er að mestu 
á einni hæð en á neðri hæð var gert ráð fyrir um 56 fm aukaíbúð með sér inngangi sem hefur ekki verið innréttuð. 
Bílskúrinn er tvöfaldur, skráður 60 fm. Glæsilegt útsýni er húsinu er það stendur mjög ofarlega í Setberglandi. Nánari 
uppl. veitir: Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is. V. 125 m.

Glæsilegt 177,1 fm heilsárshús á eignarlóð í Skorradal með einstöku útsýni yfir Skorradalsvatn, stórri geymslu ca. 40 
fm, sólpöllum allt í kringum húsið ásamt stórum sólpalli ofan við húsið þar sem er meðal annars afar vandaður raf-
magnspottur.  Samtals er stærðin á sólpöllum á þriðja hundrað fermetra.  Þeir eru með útsýnisgleri og skjólveggjum 
sem eru klæddir plexígleri að utan. Húsið hefur verið endurgert á sl. einu og hálfu ári auk þess sem byggt hefur verið 
við það. Eign í sérflokki. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson löggiltur fasteignasali s: 662 2705, andri@
eignamidlun.is. V. 89,9 m.

Vel skipulögð 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullmáluðum 
tilbúnum til innréttinga. Lóð frágengin með steyptu plani. Útveggir húsanna eru staðsteyptir og eru þeir klæddir með 
lituðu áli. Húsin eru 174,7 fm. Góð staðsetning með útsýni. Stutt er í alla helstu þjónustu. Verð frá 68,5 m.Nánari uppl. 
veita: Brynjar Þór Sumarliðason lg. fast.sali s. 896 1168 og Daði Hafþórsson aðst.maður fast.sala s. 824 9096. 
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30.

Falleg samtals 191,6 fm efri sérhæð við Kirkjuteig 19 í Laugardalnum. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi og tvö herbergi. Í rislofti eru einnig herbergi. Sér inngangur. Suðursvalir. Fyrir utan aðalhæðina er 
rúmgóður 35 fm bílskúr, nýstandsett 18 fm viðbygging sem hefur verið leigð út og 23 fm íbúðarherbergi í kjallara með 
sér snyrtingu. Einstaklega góð staðsetning í Laugardalnum, steinsnar frá Laugarnesskóla, Laugardalslaug, heilsuræk-
tarstöð og rómuðu útivistasvæði. Laus fljótlega. Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30. V. 71,9 m.

KLUKKUBERG 9, 221 HAFNARFJÖRÐUR HVAMMSSKÓGUR 43, 311 BORGARBYGGÐ

FALDARHVARF 1-9, 203 KÓPAVOGURKIRKJUTEIGUR 19, 105 REYKJAVÍK
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Urðarhvarf 2
Til sölu atvinnuhúsnæði í Kópavogi

3.311,1 fm atvinnuhúsnæði, allt í útleigu. Tveir leigu-
takar. Húsið skiptist í hótel og líkamsræktunarstöð. 
Hótelið er með 30 studio íbúðum og er í fullum rekstri 
með langtímaleigusamningi. Reebok fitness rekur svo 
fullkomna líkamsræktunarstöð í eigninni og er einnig 
með langtímaleigusamning.

Óskað er eftir 
tilboði í eignina.

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090
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STAKKHOLT 2A
105 REYKJAVÍK

 
Falleg tveggja herbergja 72 fm íbúð á 2. hæð. Góð 
staðsetning í hjarta borgarinnar, miðbæ Reykjavíkur. 
Íbúðin er laus og fæst afhent við kaupsamning.  Opið hús 
þriðjudaginn 26. sept. milli 17:00 og 17:30. V. 39,9 m. 

HJARÐARHAGI 21
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð við 
Hjarðarhaga. 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. 64,9 m. 

BUGÐUTANGI 26
270 MOSFELLSBÆR

 
84.4 fm raðhús á einni hæð, 3ja herbergja með sérgarði. 
Eignin skiptist í: forstofu, gang, tvö herbergi, stofu, 
baðherbergi eldhús, þvottahús og geymslu. Húsið er 
laust nú þegar. V. 43,0 m. Nánari uppl. veitir Þórarinn 
M. Friðgeirsson lg. fast.sali s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is
 

KAPLASKJÓLSVEGUR 65
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og tölvert endurnýjuð 108,7 fm 4ra herbergja íbúð 
á 4. hæð. Íbúðin er falleg og björt með miklu útsýni. Stór 
stofa og þrjú herbergi. Auk þess er sér herbergi í kjallara 
og sameiginleg snyrting. Húsið er rétt við KR völlinn 
og stutt er í grunnskóla, leikskóla, verslanir og aðra 
þjónustu. Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:00 og 
17:30.V. 48,9 m. 

EIÐISTORG 5
170 SELTJARNARNES

 
Glæsileg 153,4 fm útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við 
Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið endurnýjuð 
að miklu leyti m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, 
baðherbergi og forstofu. Auk þess fylgir stæði í bílag-
eymslu. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni til sjávar. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. V. 64,9 m. 

NAUSTABRYGGJA 33
110 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 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. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.Nánari uppl. veitir: Brynjar Þ. 
Sumarliðason lg. fasteignasali s. 896 1168, brynjar@
eignamidlun.is V. 37,9 m. 

GRENIMELUR 49
107 REYKJAVÍK

 
82.7 fm 3 herb. íbúð á jarðhæð í að sjá mjög góðu einstak-
lega vel staðsettu fjórbýlishúsi. Sér inngangur. Sérhiti og 
sér rafmagn. Rúmgóð stofa, tvö svefnherbergi. Gengið 
út á hellulagða verönd. Íbúðin er laus fljótlega. Opið hús 
þriðjudaginn 26. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 41,5 m.  

HVERAFOLD 25
112 REYKJAVÍK

 
Vel staðsetta 67 fm 2ja herb. íbúð við Hverafold 25 auk 
22,5 bílskúrs, sem er í útleigu. Birt heildarstærð er 90,1 
fm. Svalir útaf stofu til vesturs. Stutt er í skóla, sundlaug, 
íþróttaaðstöðu og alla helstu þjónustu.Opið hús mán-
udaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 34,9 m. 

Sala fasteigna frá

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

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

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

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

103.7 fm 2 ja herb. nýleg útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu hæð) ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er glæsileg með granít 
á borðum, Mile tæki í eldhúsi og gólfhita. Gólfsíðir gluggar í stofu og glæsilegt sjávarútsýni. Íbúðin skiptist í anddyri, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, svefnherbergi, stofu og borðstofu. 
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 67,9 m. 

Fallegt og vel hannað endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr fyrir neðan götu á þessum vinsæla 
stað í Fossvogi. Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, 
eldhús, þrjú baðherbergi, 3-4 herbergi, fataherbergi, þvottahús og geymslu. Björt stofa með stórum gluggum. Arinn í 
stofu. Fallegur garður með timburverönd og hellulögn. Um er að ræða fallega endurnýjaða eign sem heldur þó hinum 
klassíska stíl og upprunalegri hönnun í innréttingum. V. 101,8 m..Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 18:00 og 18:30.

Glæsileg mikið endurnýjuð þakhæð í 4-býlishúsi á mjög góðum stað við Freyjugötu í miðbæ Reykjavíkur, gegnt styt-
tugarði Listasafns Einars Jónssonar. Húsið er eitt af þessum fallegu og virðulegu húsum í Þingholtunum og stendur 
neðan götu. Ein íbúð er á hverri hæð. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. 
Svalir útaf stofu. Stór sameiginlegur garður til suðurs. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Frábær staðsetning í miðbæ 
Reykjavíkur. Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:30 og 18:00. V. 62,9 m.

VATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK BÚLAND 22, 108 REYKJAVÍK

FREYJUGATA 32, 101 REYKJAVÍK
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REYNIMELUR 80
107 REYKJAVÍK

 
85.9 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi 
við Reynimel í Vesturbænum.  Stofa og þrjú herbergi. 
Suðursvalir. Suðursvalir. Staðsetning er mjög góð. Örstutt 
í sundlaug, Háskóla Íslands, kvikmyndahús, miðbæ 
Reykjavíkur, íþróttaaðstöðu á KR vellinum og margt fleira.
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 
39,9 m. 

HÓLMVAÐ 2-4
110 REYKJAVÍK

 
Glæsileg endaíbúð á efstu hæð (penthouse) með 21 fm 
svölum og bílskúr við Hólmavað í Norðlingaholti. Vönduð 
íbúð með sér inngangi af svölum. Íbúðin er 4ra herbergja 
og með stórum stofum. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing. Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. V. 65 m.

URÐARSTÍGUR 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Falleg neðri hæð í einstaklega snyrtilegu tvíbýlishúsi við 
Urðarstíg í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð  60 fm og er 2ja 
herbergja. 10 fm geymsluskúr á lóð með hita og rafmagni 
er ekki í skráðum fm. Fallegur garður fyrir framan til 
suðurs.  Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:15 og 
17:45. V. 30 m. 

VESTURBERG
111 REYKJAVÍK

 
105.5 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð í mjög vel staðsettu fjöl-
býlishúsi rétt við grunn,leik og framhaldsskóla ásamt því 
að mjög gott íþróttasvæði er í “bakgarði” hússins ásamt 
sundlaug og íþróttamannvirkjum. Íbúðin er rúmgóð og vel 
skipulögð. Endurnýjað baðherbergi. Tengi fyrir þvottavél. 
Flísar á alrýmum. Gott útsýni.  Verð er mjög gott eða 
aðeins 36,8 milljónir. Upplýsingar gefur Þórarinn lg.fs. s: 
899 1882, bókið skoðun. 

REYNIHVAMMUR 29
200 KÓPAVOGUR

 
Vel staðsett 160,4 fm einbýlishús með bílskúr á tveimur 
hæðum á einstaklega fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið er nýtt sem tvær íbúðir í dag en auðvelt 
væri að nýta húsið sem einbýlishús. Fallegt útsýni frá 
húsinu til suðurs. Húsið hefur nýlega verið töluvert 
standsett. Opið hús þriðjudaginn 26. sept. milli 17:15 og 
17:45. V. 64,9 m. 

KROSSALIND 14
201 KÓPAVOGUR

 
235.7 fm glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum. 
Fimm rúmgóð svefnherbergi. Tvö fullbúin baðherbergi. 
Hátt til lofts í holi, stofum og eldhúsi. Mjög gott útsýni. 
Stórar svalir út af borðstofu. Vandaðar innréttingar og 
mikið skápapláss. Góður garður til suðurs með timbur-
veröndum.   V. 88 m. 

ÁLFHEIMAR 58
104 REYKJAVÍK

 
Falleg 107,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Álfheima 
í Reykjavík. Rúmgóð stofa og fjögur herbergi. Harðparket 
er á gólfum nema baðherbergi. Suður svalir með útsýni 
yfir fallegan og upplýstan garð með leiktækjum. Íbúðin 
er laus við kaupsamning.Opið hús mánudaginn 25. sept. 
milli 17:15 og 17:45.  V. 43,8 m. 

BARMAHLÍÐ 5
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 75.6 fm 3ja  herb. snyrtileg íbúð  í kjallara í fallegu 
húsi við Barmahlíð í Hlíðunum. Stofa og tvö herbergi. 
Mjög góð staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla og þjónustu. 
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30.  V. 
36,9 m. 

GRANDAVEGUR 47
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg 114,8 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Grandaveg. Íbúðin er skráð samtals 137,9, 
þar af íbúðarrými 114,8 fm og stæði í bílageymslu 23,1 
fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi, þvottahús. Sér geymsla. Fallegt útsýni. 
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Sameiginlegur salur á 10. 
hæð og líkamsræktaraðstaða, sauna, heitur pottur og fl. 
á 1.hæð.  V. 53 m. 

SKÚLAGATA 40 A
101 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel um gengin 63,6 fm 2ja herbergja íbúð á 
3. hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni 
fylgja tvö stæði í bílageymslu. Falleg sjávar, fjalla- og 
borgarsýn. Íbúðin er háð þeim kvöðum að kaupandi þarf 
að vera 60 ára eða  eldri og í Félagi eldri borgara. Opið 
hús þriðjudaginn 26. Sept. milli 12:00 og 12:30.
V. 37,4 m.

Glæilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 9 í Setbergslandi í Hafnarfirði. Húsið var teiknað af Hróbjarti 
Hróbjartssyni arkitekt  fyrir Eirík Smith listmálara og Bryndísi Sigurðardóttur. Í húsinu er m.a. glæsileg 120 fm vinnust-
ofa með mikilli lofthæð og þakgluggum. Mikil lofthæð er í húsinu. Eignin bíður upp á mikla möguleika og er að mestu 
á einni hæð en á neðri hæð var gert ráð fyrir um 56 fm aukaíbúð með sér inngangi sem hefur ekki verið innréttuð. 
Bílskúrinn er tvöfaldur, skráður 60 fm. Glæsilegt útsýni er húsinu er það stendur mjög ofarlega í Setberglandi. Nánari 
uppl. veitir: Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is. V. 125 m.

Glæsilegt 177,1 fm heilsárshús á eignarlóð í Skorradal með einstöku útsýni yfir Skorradalsvatn, stórri geymslu ca. 40 
fm, sólpöllum allt í kringum húsið ásamt stórum sólpalli ofan við húsið þar sem er meðal annars afar vandaður raf-
magnspottur.  Samtals er stærðin á sólpöllum á þriðja hundrað fermetra.  Þeir eru með útsýnisgleri og skjólveggjum 
sem eru klæddir plexígleri að utan. Húsið hefur verið endurgert á sl. einu og hálfu ári auk þess sem byggt hefur verið 
við það. Eign í sérflokki. Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson löggiltur fasteignasali s: 662 2705, andri@
eignamidlun.is. V. 89,9 m.

Vel skipulögð 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullmáluðum 
tilbúnum til innréttinga. Lóð frágengin með steyptu plani. Útveggir húsanna eru staðsteyptir og eru þeir klæddir með 
lituðu áli. Húsin eru 174,7 fm. Góð staðsetning með útsýni. Stutt er í alla helstu þjónustu. Verð frá 68,5 m.Nánari uppl. 
veita: Brynjar Þór Sumarliðason lg. fast.sali s. 896 1168 og Daði Hafþórsson aðst.maður fast.sala s. 824 9096. 
Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30.

Falleg samtals 191,6 fm efri sérhæð við Kirkjuteig 19 í Laugardalnum. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi og tvö herbergi. Í rislofti eru einnig herbergi. Sér inngangur. Suðursvalir. Fyrir utan aðalhæðina er 
rúmgóður 35 fm bílskúr, nýstandsett 18 fm viðbygging sem hefur verið leigð út og 23 fm íbúðarherbergi í kjallara með 
sér snyrtingu. Einstaklega góð staðsetning í Laugardalnum, steinsnar frá Laugarnesskóla, Laugardalslaug, heilsuræk-
tarstöð og rómuðu útivistasvæði. Laus fljótlega. Opið hús mánudaginn 25. sept. milli 17:00 og 17:30. V. 71,9 m.

KLUKKUBERG 9, 221 HAFNARFJÖRÐUR HVAMMSSKÓGUR 43, 311 BORGARBYGGÐ

FALDARHVARF 1-9, 203 KÓPAVOGURKIRKJUTEIGUR 19, 105 REYKJAVÍK
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Urðarhvarf 2
Til sölu atvinnuhúsnæði í Kópavogi

3.311,1 fm atvinnuhúsnæði, allt í útleigu. Tveir leigu-
takar. Húsið skiptist í hótel og líkamsræktunarstöð. 
Hótelið er með 30 studio íbúðum og er í fullum rekstri 
með langtímaleigusamningi. Reebok fitness rekur svo 
fullkomna líkamsræktunarstöð í eigninni og er einnig 
með langtímaleigusamning.

Óskað er eftir 
tilboði í eignina.

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090
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OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 18:30-19:00

Hvammabraut 8   36.900.000

698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl 18.30-19.00

Mjög rúmgóð og björt 5 herbergja íbúð í góðu fjölbýli í Bökkunum. Um er að ræða 
eign sem er skráð 111,3fm og þar af er geymsla 12,7fm. Íbúðin er á þriðju og efstu 
hæð og svefnherbergin eru fjögur. Eignin getur verið laus við kaupsamning. Fallegt 
harðparket er á aðalrými eignarinnar og stórir gluggar hleypa góðri birtu inn.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 111,3 m2

Kóngsbakki 2    109 Reykjavík 38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept kl 18.30-19.00 

Mjög falleg, rúmgóð og vel skipulögð íbúð með sérinngangi, stæði í bílageymslu 
og stórri, skjólgóðri og sólríkri aflokaðri verönd á jarðhæð í þessu fallega húsi. 
Íbúðin er mjög rúmgóð og með hjólastólaaðgengi. Eignin  skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi og tvö svefnherbergi auk geymslu og stæði í 
bílageymslu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 108,9 m2

Kópavogstún 12    200 Kópavogi 54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept kl 18.30-19.00 

VERÐ: 99.700.000

Marargrund 18    210 Garðabær

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr miðsvæðis í Garðabæ. Um er að ræða 
arkitektahannað hús með sérsmíðuðum innréttingum, gegnheilu parketi og náttúrustein á gólfi.  Aukin lofthæð er í 
húsinu, vönduð lýsing og fallegur arinn í stofu. Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og þar af er  hjónasvíta með fata-
herbergi og herbergi sem búið er að stúka af í bílskúr með sérinngangi. Garðurinn er  fallegur og viðhaldsléttur m.a 
með steyptum skjólveggjum, veröndum úr harðvið og heitum potti. 

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 237,3 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.sept. kl. 17.30-18.00

VERÐ: 129.500.000 

Eikarás 9       

699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 307,5 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept  kl 17.30-18.00 

Smáraflöt 10    210 Garðabæ 69.900.000

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, gesta-
salerni, geymslu   4 svefnherbergi,  stóran bílskúr og sólskála milli 
íbúðar og bílskúrs.  Garður er gróinn og staðsetning  eftirsóknar-
verð.      

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 213,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept kl 17.30-18.00

VERÐ: 95.000.000

Óttuhæð 8    210 Garðabær

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 . Mikil lofthæð og fallegur arinn er  í stofu,  eldhús er vel útbúið með 
miklu skápaplássi og borðkrók við glugga. 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

Herbergi: 6     Stærð: 308,6 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept  kl 17.30-18.00 

Ásbúð 36    210 Garðabæ 59.900.000

Einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr og aflokaðri 
stórri verönd  á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Húsið stendur 
á stórri lóð og mögulegt að fá leyfi til byggja við húsið. Húsið 
hefur verið þó nokkuð endurnýjað m.a rafmagn að hluta, gler þar 
sem þurfti, skolp var endurnýjað ca 2005  og einnig voru flest öll 
gólfefni endurnýjuð í sumar og einnig eldhúsið.  Svefnherbergin 
eru þrjú, öll rúmgóð og björt.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 159,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26 sept kl 17.30-18.00

Sjarmerandi og falleg íbúð með sérinngangi, útleigumöguleika og stæði í lokaðri 
bílageymslu á þessum vinsæla stað þar sem öll þjónusta er í göngufæri. Íbúðin er á 
2.hæðum: Efri hæð: stofa, eldhús, þvottahús, svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri 
hæð er stórt herbergi með innréttingu, vaski og  sér baðherbergi, tilvalið til útleigu. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 78,9 m2

Hringbraut 4    220 Hafnarfirði 39.700.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26.sept. kl. 17.00-17.30

Stigahlíð 2    47.000.000

699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 114,8 m2

Naustavör 7     200 Kópavogur

699 4610 

NÝTT

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 17.30-18:00

Hlíðarhjalli 73   

898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 91,3 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl. 17.30-18:00

Smáratún 22   

898 3326

Herbergi: 3-4     Stærð: 117,3 m2      

30.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl: 17:30-18:00

VIndakór 16   

 692 3344

Stærð:  189,3 m2      

59.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 17.00 - 17.30

Ofanleiti 25   

893 4416 

Herbergi: 3-4     Stærð: 127,9 m2          Bílskúr 21,7 m2     

52.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 18:30-19:00

Brekkuás 3   41.900.000

698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 17:30 – 18:00

Klukkurimi 59   

848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 89 m2      

36.900.000

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is
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VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 18:30-19:00

Hvammabraut 8    220 Hafnarfirði 36.900.000

EINSTAKLEGA RÚMGÓÐ, FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 1. HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM.  Stór stofa/borðstofa, rúmgott eldhús með rými 
fyrir eldhúsborð, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél, sjónvarpshol og 
2 góð svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl 18.30-19.00

820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 111,3 m2

Kóngsbakki 2    38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept kl 18.30-19.00 

820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 108,9 m2

Kópavogstún 12    54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept kl 18.30-19.00 

VERÐ: 99.700.000

Marargrund 18    

820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 237,3 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 25.sept. kl. 17.30-18.00

VERÐ: 129.500.000 

Eikarás 9       210 Garðabær

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með tvöföldum bílskúr og möguleika á aukaíbúð með sérinngangi á frábærum 
útsýnisstað í Ásahverfi Garðabæjar. Um er að ræða hús á tveimur hæðum skráð 307,5 fm. að meðtöldum 43 fm. 
bílskúr. Að auki eru ca. 85 fm óskráð rými. Aukin lofthæð og fallegur arinn í stofu. Fallegar innréttingar og vönduð 
eldhústæki. Gólfefni eru parket og flísar. Frábær staðsetning neðan götu með óhindrað glæsilegt útsýni yfir hraunið.  
Upplýsingar veitir Sigríður Rut fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 6     Stærð: 307,5 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept  kl 17.30-18.00 

Smáraflöt 10    69.900.000

820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 213,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept kl 17.30-18.00

VERÐ: 95.000.000

Óttuhæð 8    

820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 308,6 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 25 sept  kl 17.30-18.00 

Ásbúð 36    59.900.000

820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 159,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26 sept kl 17.30-18.00

820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 78,9 m2

Hringbraut 4    39.700.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26.sept. kl. 17.00-17.30

Stigahlíð 2    105 Reykjavík 47.000.000

Falleg, björt og vel skipulögð, 3-4 herbergja íbúð ásamt geymslurisi með 
studíóíbúð. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi.  Gólfefni eru 
parket og flísar. Glæsilegt útsýni yfir borgina, Perluna, Hallgrímskirkju 
og Snæfellsjökul. Mjög góð staðsetning í Hlíðunum þar sem örstutt er 
í leikskóla, grunnskóla, Menntaskólan í Hamrahlíð, Verslunarskólan, 
HR og alla helstu þjónustu.  

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 114,8 m2

Naustavör 7     200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við Naustavör 7 í Bryggju-
hverfinu 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   

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 

NÝTT

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 17.30-18:00

Hlíðarhjalli 73    200 Kópavogur

Björt 3ja herbergja íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni. Góðar hellulagðar svalir í suður 
út frá eldhúsi. Stofa er opin við eldhús. Tvö svefnherb. með skápum, góður fata-
skápur á gangi. Baðherb. með glugga, tengi fyrir þvottavél og þurrk. Nýtt harðparket 
á eldhúsi, stofu og gangi. Geymsla með glugga innan íbúðar. Saml. geymsla og 
hjólag. í sameign. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 91,3 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl. 17.30-18:00

Smáratún 22    230 Reykjanesbæ

Björt og rúmgóð 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð í tvíbýli, sérinngangur. Búið að endunýja 
glugga nema í stigagangi. Eignin nýlega tekin í gegn að utan. Stór tvöföld stofa, 
hjónaherb. með endurnýj.fataskáp, útg. út á svalir í suður, barnaherb. með fataskáp 
og forstofuherbergi. Í sameign er sérgeymsla og sameiginl.þvottahús með útgengi 
út á hellulagt bílaplan.Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3-4     Stærð: 117,3 m2      

30.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. sept. kl: 17:30-18:00

VIndakór 16    203 kópavogur

Glæsilega fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð í góðu lyftuhúsi með fallegu útsýni 
og sérstæðum bílskúr. Íbúðin er alls skráð 157,3 fm og skiptist í forstofu, þvott-
ahús, 3 svefnherbergi, rúmgott baðherbergi, aðalrými með stofu, borðstofu og 
eldhúsi ásamt sólskála. Bílskúrinn er 32 fm og er eignin því samtals 189,3 fm.
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Stærð:  189,3 m2      

59.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 17.00 - 17.30

Ofanleiti 25    103 Reykjavík

Þriggja til fjögurra herbergja,  rúmgóð og falleg íbúð á frábærum stað að Ofanleiti 
25. Íbúðin er á 2. hæð í suðurenda hússins og hefur glugga til þriggja átta. Tvennar 
svalir með útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Þvottaherbergi er innan íbúðar og 
stór geymsla með glugga er á hæðinni.  Bílskúr fylgir íbúðinni. 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3-4     Stærð: 127,9 m2          Bílskúr 21,7 m2     

52.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 18:30-19:00

Brekkuás 3    221 Hafnarfirði 41.900.000

GLÆSILEG OG RÚMGÓÐ ÍBÚÐ: 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með 
sérinngangi af svölum og sólpalli. Opið, bjart og skemmtilegt rými sem er hol/eld-
hús/stofa/borðstofa. Eikarareldhúsinnrétting með granít á borðum. Útgengi á um 
30 fm. skjólgóðan suðurpall. Stórt flísalagt baðherbergi með sturtu og innréttingu 
við vask. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 107,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. sept. kl. 17:30 – 18:00

Klukkurimi 59    112 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð við Klukku-
rima 59. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, stofu, tvö svefnherbergi og baðherbergi 
með aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Baðherbergi hefur verið tekið í gegn og 
er eignin öll mjög snyrtileg. Stutt í alla helstu þjónustu skóla, leikskóla og íþrótta-
aðstöðu. Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 89 m2      

36.900.000

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is
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VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595



PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 824 8488

53.000.000 kr.

49.400.000 kr.

69.500.000 kr.

39.500.000 kr. 37.900.000 kr. 38.200.000 kr.

44.900.000 kr. 60.900.000 kr.

50.400.000 kr. 52.900.000 kr.

54.400.000 kr. 47.800.000 kr.

HOLTSVEGUR 3-5         3 Herbergja
Íbúð 205

210 Garðabær

118,9 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 3-5         4 Herbergja
Íbúð 301

210 Garðabær

122,0 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 3-5         3 Herbergja
Íbúð 302

210 Garðabær

100,5 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 3-5         4 Herbergja
Íbúð 303

210 Garðabær

100,1 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 3-5         3 Herbergja
Íbúð 502

210 Garðabær

133,3 m2 - Fjölbýlishús

NAUSTABRYGGJA 17-19     2 Herbergja
Íbúð 101

110 Reykjavík

83,8 m2 - Fjölbýlishús

NAUSTABRYGGJA 17-19     2 Herbergja
Íbúð 102

110 Reykjavík

70,9 m2 - Fjölbýlishús

NAUSTABRYGGJA 17-19     2 Herbergja
Íbúð 105

110 Reykjavík

72,2 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 7          3 Herbergja
Íbúð 303

210 Garðabær

91,6 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 7          4 Herbergja
Íbúð 402

210 Garðabær

131,4 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 3-5         4 Herbergja
Íbúð 403

210 Garðabær

100,1 m2 - Fjölbýlishús

HOLTSVEGUR 3-5         3 Herbergja
Íbúð 501

210 Garðabær

90,2 m2 - Fjölbýlishús





UMSÓKNARFRESTUR FRÁ OG MEÐ MÁN. 25. SEPTEMBER
TIL OG MEÐ MÁN. 9. OKTÓBER

ÚTHLUTUN MIÐVIKUDAGINN 11. OKTÓBER

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
SALA Á 3. ÁFANGA SMIÐJUHOLTS ER HAFIN

2ja herb.
Frá 65-78,1m2

Búseturéttur frá 
kr. 7.400.000,- 
til 9.580.000.- 
Búsetugjald frá 
kr. 185.638,- 
til 234.998,-

Stúdíó
Frá 45,4-49,6m2

Búseturéttur frá 
kr. 5.700.000,- 
til 5.900.000.- 
Búsetugjald frá 
kr. 144.820,- 
til 151.014,-

4 herb.
Frá 107,1-107,9m2

Búseturéttur frá 
kr. 10.800.000,- 
til 11.000.000.- 
Búsetugjald frá 
kr. 264.557,- 
til 268.887,-

3ja herb. - þakíbúð
Frá 76,2-107,6m2

Búseturéttur frá 
kr. 8.240.000,- 
til 13.600.000.- 

Allar nánari 
upplýsingar á 
www.buseti.is
og á skrifstofu 
Búseta í síma 
520 5788

• Fjármagnskostnaður
• Fasteignagjöld
• Bruna- og húseigendatrygging
• Fráveitugjöld
• Hiti íbúðar
• Hiti og rafmagn sameignar

• Rekstur bílageymslu
• Rekstur á tæknikerfum og lyftu
• Þrif á sameign
• Garðumhirða
• Sorphirðugjöld
• Þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði
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VANDAÐAR OG FULLBÚNAR ÍBÚÐIR AF FJÖLBREYTTUM STÆRÐUM
STUDÍÓ  •  2JA  •  3JA  •  4RA  •  6 HERBERGJA

VANDAÐUR FRÁGANGUR 
• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum 
• Vandaðar innréttingar frá GKS  
• Spanhelluborð og blástursofn  
• Myndavéladyrasími  
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum  
• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði  
• Afnot af „laundromat“ Smiðjuholts  
• Glæsilegur innri garður  
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
• Örugg búseta
• Þú festir minni fjármuni í fasteign
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði

FJÁRMÖGNUN BÚSETURÉTTAR
Auglýst verð á búseturéttum miðast við 
staðgreiðslu, en í boði verður lánamöguleiki 
frá viðskiptabanka Búseta. Lánið má vera allt 
að 50% réttarins og til 10 ára.
Lánið er háð lánareglum bankans og er veitt  
að undangengnu greiðslumati.

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

HEFUR ÞÚ KYNNT ÞÉR HVAÐ ER INNIFALIÐ Í MÁNAÐARLEGU BÚSETUGJALDI?

Opið hús
í sýningaríbúð 

í Einholti 8, 
miðv. 4. okt 

og mán. 9. okt 
kl. 17-18

35,2 m²
stofur & eldhús

12,0 m²
svefnherb.

3,9 m²
forstofa

5,6 m²
baðherb.

18,6 m²
verönd

01020102

N

6,7 m²
baðherb.

43,9 m²
stofur & eldhús

3,9 m²
forstofa

6,1 m²
gangur/hol

7,8 m²
herbergi

13,4 m²
svefnherb. 0502

N

8,7 m²
herbergi

12,0 m²
herbergi

12,0 m²
svefnherb.

6,4 m²
baðherb.

6,4 m²
svalir

5,0 m²
gangur

3,6 m²
forstofa

37,1 m²
stofur og eldhús

0301

N

25,9 m²
opið studiorými

6,2 m²
eldhús & forstofa

5,4 m²
baðherb.

6,4 m²
svalir

0205

N

Búsetugjald frá 
kr. 205.556,- 
til 330.017,-
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Miðtún 22, 105 Rvk. 
HÆÐ OG RIS.

Mjög góð 123,5 fm efri hæð og ris 
með sérinngangi á baklóð við Miðtún. 
Fjögur svefnherbergi og tvær stofur. 
Tvö baðherbergi. Parket og dúkur á 
gólfum. Stórt eldhús. Tvennar svalir. 
Góðar geymslur. Stór lóð í góðri rækt. 

Verð 52 millj. 

Holtsgata 13, 101 Rvk.
2JA-3JA HERBERGJA. 

Ca. 70 fm. falleg og vel skipulögð 
íbúð á 3ju hæð (íbúð 302) í steinhúsi 
á frábærum stað í Vesturborginni. 
Suðursvalir. Skiptist í tvískipta stofu 
og eitt svefnherbergi en möguleiki 
að breyta stofu í svefnherbergi. 
Góð eign. 

Verð 37,9 millj. 

Barðaströnd. 
RAÐHÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Á SELTJARNARNESI.

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.

Suðurmýri 52, 170 Seltjarnarnes
EINBÝLI.

93 fm einbýli á tveimur hæðum á 
eignarlóð á Seltjarnarnesi. Á neðri 
hæð eru svefnherbergi, rúmgott 
baðherbergi og geymsla og á efri 
hæðinni eru stofur og eldhús. 
Hellulögð afgirt lóð. Einstakt tækifæri 
til að eignast lítið hús á Nesinu. 

Verð 46,9 millj. 

Hraunbær 28, 110 Rvk, 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 26. SEPT KL. 17:00-17:30.

Góð 113,5 fm 4ra herbergja íbúð á  
2. hæð. Parket, flísar og dúkur á  
gólfum. Nýleg eldhúsinnrétting og 
baðinnrétting. Gott innra skipulag.  
Stutt í margvíslega þjónustu. 

Opið hús þriðjudaginn 26. september 
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Krókamýri, 210 Garðabær
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ.

Krókamýri, 210 Garðabæ: 298 fm. 
fm. vandað einbýlishús auk 70 fm. 
bílskúrs, samtals 368,6 fm. miðsvæðis 
í Garðabæ. Á hæðinni  eru stofur, 
eldhús, baðherbegi, 1 herbergi og 
þvottahús. Á efri hæð 3 svefnherb., 
sjónvarpshol og baðherbergi. 3ja 
herbergja íbúð með sérinngangi í 
kjallara. Bílskúr og geymslurými/
tómstundaherbergi í kjallara undir 
bílskúr. Góður sólpallur og garður í 
góðri rækt. Verð 99 milljónir. 

Hafnarbraut 2, 200 Kópavogur
ATVINNUHÚSNÆÐI

Tæplega 200 fm iðnaðarbil ásamt 
óskráðu 40 fm millilofti þar sem 
búið er að útbúa íbúðarrými. Húsið 
er stálgrindarhús og holsteinn. 
Vinnslusalurinn er með steyptu gólfi 
og gryfju. 3ja fasa rafmagn. Stór 
rennihurð. Fyrir liggur deiliskipulag 
v/Kársnes þróunarsvæði frá október 
2016. 

Verð 45 millj. 

Ásgarður 10, 108 Rvk, neðri hæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 25. SEPT KL. 17:15-17:45.

Ásgarður 10, 108 Rvk., jarðhæð/ 
kjallari: Góð 2ja herbergja  íbúð 
með sérinngangi í tvíbýlisraðhúsi á 
frábærum stað við Ásgarð. Að sunnan-
verðu er skjólgóð hellulögð verönd og 
gengt frá henni í sameiginlegan garð.  
Rúmgott eldhús, frábær staður. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. 

Opið hús mánudaginn 25. september 
kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

Lindargata 27, 101 Rvk
ÍBÚÐ 701 + BÍLSKÚR.

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 
kaupsamning. 

Verð 115 millj.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

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

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Bjarni Tómas 
Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
GSM: 895-9120

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

LÆKJARVAÐ 3
• 110 Rvk. 
• 124,6 fm. 4ra herb. 
• Jarðhæð 
• Timburverönd og sérgarður. 
• Falleg íbúð. 
• Sérinngangur.  
• Verð 58,5 millj.   
Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30

BIRKIGRUND 55
• 200 Kóp
• 6-7 herb. Möguleiki á 6 
   svefnherb.
• 212,4 fm (íbúð 174,8 fm)
• Bílskúr og séríbúð á jarðh.
• Frábær staðsetning
• Verð 84,9 millj.
OPIÐ HÚS miðvikudaginn 
17:30-18:00

ESKIHLÍÐ 22A
• 105 RVK. 
• 95,7  fm.  
• 4ra herb. 
• 3. hæð. 
• Endaíbúð. 
• Snyrtileg sameign.  
• Verð 43,5 millj. 
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 16:30 til 17:00 

ARNARTANGI 57
• 270  Mos. 
• Raðhús. 
• Ein hæð.  
• 122 fm með bílskúr.   
• Timburverönd. 
• Heitur pottur.  
• Ný standsett baðherbergi. 
• Verð 49,5 millj. 

AÐALSTRÆTI 9
• 101  Rvk. 
• 108,7 fm. 
• 3ja herb.  
• Efsta hæð.  
• Aukinn lofthæð.  
• Frábær staðsetning. 
• Verð 64,5 millj

HVANNHÓLMI 28
• 200 Kóp. 
• Einbýli. 
• 304,8 fm. 
• 2 hæðir. 
• Góður bílskúr. 
• Glæsilegur garður. 
• Verð 88,5 millj 
Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30

LUNDUR 5, 0201
• 200 KÓP. 
• 3ja herb. 
• 137,4 fm. 
• Álklætt hús.  
• Fallegar innréttingar.  
• Bílgeymsla.  
• Verð: 69 millj    
Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30

SPÓAHÓLAR 4
• 111 RVK. 
• 55,9  fm.  
• 2ja herb. 
• Falleg innrétting í eldhúsi.
• Stutt í þjónustu.  
• Laus við Kaupsamning.  
• Verð 26 millj.
Opið hús mánudag klukkan 
17.00 til 17.30 

KEILUGRANDI 8
• 107 Rvk.  
• 5 herb. 
• 145,9 fm.(íbúð 119 fm.) 
• Íbúð á tveimur hæðum. 
• Möguleiki á 4 svefnherb.. 
• Stæði í bílgeymslu. 
• Verð 49,5 millj. 

ÁLAGRANDI 8
• 107 Rvk. 
• 120,4 fm.  
• 4ra herb. 
• Endaíbúð.  
• Mikið endurnýjuð. 
• 2. hæð (hálf hæð upp) 
• Verð 54,9 millj. 
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:30 til 18:00 

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Naustavör 7 í nýju bryggjuhverfi við 
Kársnes í Kópavogi. Húsið er 4 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 86 fm. til 
162 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum glug-
gum.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

BRYGGJUHVERFI

NAUSTAVÖR 7
Stórglæsilegar íbúðir í nýju bryggjuhverfi í Kópavogi
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Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Guðbjörg Anna 
Guðbjörnsdóttir
Lögfr. og lögg. fast.
gudbjorg@hraunhamar.is

Hilmar Þór 
Bryde
Sölumaður
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ágústa 
Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Freyja 
Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón 
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Sími 520 7500

BREKKUSKÓGAR  –  ÁLFTANES  –  230 FM

Nýkomið í einkasölu glæsilegt og vandað parhús/sérhæð 
á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Samtals 230 fm. Frábær 
staðsetning. Eign í sérflokki. 
Verð 79,6 millj.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is 

DALSÁS  –  HAFNARFJÖRÐUR  -  FJÖLBÝLI 

Glæsileg nýleg  94 fm íbúð á efstu hæð (3ju) í litlu 
nýlegu fjölbýli. Stórar s-svalir. Sérinngangur. Frábært útsýni. 
Verð 41,5 millj. 
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is 

STEINÁS – EINBÝLI – REYKJANESBÆ 

Nýkomið nýlegt einbýli á einni hæð með innbyggðum 
rúmgóðum bílskúr og bílskýli. Samtals ca 230 fm.  
Góð staðsetning. 

Verðtilboð.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is 

FRÓÐENGI  –  REYKJAVÍK  -  5.HERB. 

Nýkomið í einkasölu sérlega falleg íbúð á tveimur hæðum í litlu 
fjölbýli auk þess eru tvö stæði í bílskúr. Arin, tvennar svalir, 
frábært útsýni. 
Verð 58,5 millj.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is 

STUÐLABERG 104 - RAÐHÚS - HAFNARFJÖRÐUR

Opið hús mánudaginn 22.9. kl.18:00-18:30. Sérlega fallegt 
tvílyft endaraðhús með bílskúr samtals 170 fm. Vel staðsett í  
Setbergshverfinu í Hfj. Fallegur garður, verandir, malbikað 
bílaplan. Góð eign. 
Verð 67,9 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur Halldórsson lgf. 
698-2603/hlynur@hraunhamar.is. 

HEIÐVANGUR  - HAFNARFJÖRÐUR –  EINBÝLI 

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli á einni hæð með 
tvöföldum bílskúr samtals 212 fm. Róleg og góð staðsetning á 
þessum vinsæla stað í N-bæ Hfj. Góð eign.

Verð 73,9 millj.
Nánari uppl.veitir Helgi Jón 893-2233/helgi@hraunhamar.is 

Hildur 
Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

OPIÐ HÚS

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

Grandavegur 47, 107 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð með 
glæsilegu útsýni í húsi fyrir 60 ára og eldri við 
Grandaveg 47. Íbúðin og bílskúr er samtals 
144,6 fm og skiptist í forstofu með fataskápum, 
stórar samliggjandi stofur og borðstofu 
með útgengi á flísalagðar yfirbyggðar svalir 
með frábæru útsýni, eldhús, sér þvottahús, 
hjónaherbergi með fataskápum og útgengi 
á svalir, sjónvarpsherbergi og flísalagt 
baðherbergi. Massíft eikarparket er á gólfum 
íbúðarinnar, nema baðherbergi og þvottahúsi.  
Sér bílskúr fylgir íbúðinni og sér geymsla í 
kjallara. Verð 69,8 millj

Kirkjulundur 12 – 210 Garðabær 
Glæsileg 4ra herbergja 137,5 fm endaíbúð 
með miklu útsýni í nýlega byggðu lyftuhúsi 
. Íbúðin skiptist í forstofu með fataskápum, 
flísalagt þvottahús, rúmgóða og bjarta stofu, 
parket á gólfi, opin við eldhús, útgengi á 
yfirbyggðar svalir með miklu útsýni . Eldhús, 
eikarinnrétting og eldunareyja. Hol milli 
stofu/eldhúss og forstofu sem hægt er að 
nýta sem sjónvarpshol. Baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf. Gestasalerni með flísum á gólfi. 
Rúmgott hjónaherbergi , miklir fataskápar. Tvö minni svefnherbergi, fataskápar. 
Parket á herbergjum. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði í lokaðri bílageymsu 
og sér geymsla í kjallara. Afar falleg og vel staðsett íbúð á eftirsóttum stað í 
Garðabænum. Verð 84,9

Hörðukór 1 – 203 Kópavogur 
Glæsileg 4ra herbergja 124,2 fm íbúð á 
6. hæð með miklu útsýni ásamt stæði í 
bílageymslu. íbúðin skiptist í forstofa, eldhús 
með eikarinnréttingu, opið við borðstofu 
þaðan sem útgengt er á yfirbyggðar svalir, 
stór opin setustofa með glugga í þrjár 
áttir, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi, 
fataskápar í herbergjum, baðherbergi flísalagt í 
hólf og gólf, baðkar og sturta, þvottahús innan 
íbúðar með góðri innréttingu. Íbúðinni fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu, einnig fylgir sérgeymsla í kjallara. Verð 54,0 millj.

Bræðraborgarstígur 19 
101 Reykjavík 
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð 
á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi í gamla 
vesturbænum. Eignin er 104,5 fm og 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, rúmgott 
svefnherbergi, stórar samliggjandi 
stofur með rennihurð á milli, innri stofa 
er í dag nýtt sem svefnherbergi og 
þaðan er útgengi á skjólgóðar suðursvalir, flísalagt baðherbergi.
Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í kjallara, 
Verð: 44,9 millj.

Ásgarður 33  
108 Reykjavík
Fallegt raðhús á þremur hæðum. 
Íbúðin er á tveimur hæðum, í kjallara 
er gott herbergi, baðherbergi,  alrými, 
þvottahús og geymsla.  Forstofa, 
fataskápur. Eldhús opið við hol, hvít sprautulökkuð innrétting. Stofa/borðstofa, 
flísar á gólfi, útgengi í afgirtan og gróinn suðurgarð. Gengið upp á efri hæð 
hússins um steyptan stiga.  Rúmgott hjónaherbergi,  innbyggður fataskápur. 
Fallegt baðherbergi, flísar á gólfi og veggjum. Barnaherbergi með innbyggðum 
fataskáp, hægt að breyta í tvö herbergi. Í kjallara er gott rými, sem gæti nýst 
sem sjónvarpsherbergi eða vinnurými, harðparket á gólfi. Stórt herbergi , sér 
baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. Væri unnt að koma fyrir eldhúskrók í herbergi. 
Þvottahús innaf alrými.  Mjög góð staðsetning og rólegt umhverfi. 
Verð 52,9 millj.

Skeiðarvogur 5  
104 Reykjavík
Falleg eign á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr við Skeiðarvog. 
Sérafnotaréttur á garði aftan við 
hús fylgir eigninni. Eignin er samtals 
164,4 fm, þar af bílskúr 25,8 fm, og 
skiptist í forstofu, gestasalerni, 
endurnýjað eldhús, samliggjandi stofu og borðstofu með útgengi á svalir og 
þaðan niður í garð með sérafnotarétti, efri hæð er með þremur mjög rúmgóðum 
svefnherbergjum, einu herbergjanna væri unnt að skipta í tvö minni, baðherbergi, 
geymsla, kalt geymsluloft yfir hluta efri hæðar. Í kjallara er geymsla og 
sameiginlegt þvottahús. Bílskúr er í lengju vestan við hús. 
Verð 63,9 millj.

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Bræðraborgarstígur 19 Skeiðarvogur 5 Ásgarður 33



Vallengi 3 - glæsileg endurnýjuð 4ra. 

Víkurás 1 - stúdíoíbúð

Álftamýri 18 - 3ja herb.

Björt um 40 fm stúdíóíbuð á jarðhæð með útgangi út á sérverönd. Björt 
rúmgóð stofa, eldhús með geymslu innaf og baðherbergi. Góð sameign 
með sameiginlegu þvottahúsi. Verð 23,9 milljónir. 
Opið hús þriðjudaginn 26 sept frá kl. 17:15 - 17:45. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi. 895-1098.

Vel skipulögð og  endurbætt 75 fm íbúð á 3. hæð .  Tvö svefnherbergi og 
björt stofa með góðum svölum.  Parket og flísar á gólfi og nýlegt eldhús.  
V. 35,9m.   Opið hús í dag kl 17:15-17:45.  Upplýsingar á skrifstofu. 

Mikið endurnýjuð um 96 fm neðri sérhæð með stórum sólpalli. Íbúðin, sem 
er endaíbúð, skiptist í bjarta stofu og opið eldhús, og þrjú svefnherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Nýlega er búið að skipta um gólfefni og endurnýja 
eldhús og baðherbergi. Björt og falleg eign. Góð staðsetning.  
Verð 42,9 milljónir. Opið hús á fimmtudaginn (28 sept) frá kl. 17:45 - 18:15.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

        
Borgir s. 588-2030 kynna 
til sýnis í dag mánudag:   

Góða ca 86 fm íbúð á 
annari hæð í fjölbýli á 
vinsælum stað í  
Fossvoginum.  Björt og 
fín íbúð. Þrjú svefnher-
bergi. Fallegar innrétting-
ar. Stórar suður svalir. 

Nánari upplýsingar veita 
Ægir s. 896-8030 eða 
Ólafur s. 662-2535.

        
Borgir s. 588-2030 kynna 
til sýnis í dag mánudag:

Enda-raðhús á þrem 
hæðum með innbyggðum 
bílskúr alls ca 229 fm.
Íbúðin er sögð ca 192 fm 
og bílskúrinn ca 37 fm . 
Húsið stendur í fremstu 
röð við smábátahöfnina í 
Bryggjuhverfinu.
Laust til afhendingar við 
kaupsamning. 
Nánnari upplýsingar 
veita Ægir s. 896-8030 og 
Ólafur s. 662-2535

KELDULAND 11, RVK

BÁSBRYGGJA 23, RVK

Ásett verð 45,9 milj.
Áhugasamir velkomnir 

milli kl. 17.30 og 18.00  í dag. 

 Verð 69,9 milj.
Allir velkomnir 

milli kl. 17.30 og 18-00 í dag.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

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

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

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

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

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi



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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Grænlandsleið 37, 
Til sölu búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð á 
neðri hæð í tvíbýlishúsi, 
95,2 fm að stærð ásamt 
stæði í bílageymslu. 
Ásett verð búsetu- 
réttarins er kr. 13.000.000 og eru mánaðar- 
gjöldin um kr. 157.000-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, viðhaldss-
jóður, 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 5.október 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

Helen Sigurðardóttir 
Sölumaður

Nemi til Löggildingar
Sími 849 1921

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

Sími 612 1414

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 616 8880

Jón Óli
Löggiltur fasteignasali

Sími 777 6661

Ellert Róbertsson
Sölumaður fasteigna í 28 ár

Yfir 30 ára reynsla
Sími 893 4477

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA - Kíktu á www. Verdmat.is 

Engihjalli 8 • 200 Kópavogi • s. 616 8880 • sos@eignalind.is

Fasteignir á Íslandi og Spáni

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

Björt 2ja herb.íbúð á 1.hæð 
m/bílskúr. Bílskúrinn er 
hannaður sem flott hljóm- 
sveitarstúdíó. Íbúðin er 
skráð 53,6 fm og bílskúrinn 
23,1 fm. Suður svalir.  Húsið 
hefur mikið verið endur- 
nýjað að utan og í sameign. 
Laus við kaupsamning.  
Verð 34 millj. 

Álftamýri 58 - Með bílskúr
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. KL. 18:00 - 18:30.

OPIÐ HÚS

Frábært iðnaðar- og framleiðslu-
fyrirtæki á gjafavörum

Fasteignasala Kópavogs  •  Hamraborg 14a  •  S 517 2600 

Um er að ræða iðnaðar-og framleiðslufyrirtæki á gjafavörum sem hefur verið 
starfandi með góðum árangri í 17 ár. Viðskiptavinir eru gjafavöruverslanir og er 
viðskiptahópur þeirra mest erlendir ferðamenn.
Um er að ræða gott fyrirtæki með fína afkomu sem hefur byggt upp traust 
viðskiptasambönd við verslanir á þessum markaði.  
Mjög auðvelt er að komast inn í framleiðsluferlið

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur S: 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is og  
Gyða S: 695-1095 gyda@fastko.is 

Gyða Gerðarsdóttir
lögg. fasteignasali

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir eigna á skrá. Frítt söluverðmat.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Bílar 
Farartæki

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

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

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

 Hreingerningar

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

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

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 

867 7753

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC & ENGLISH F. F. F
FOREIGNERS - ENSKA

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. 
ENGLISH f. Adults/ ENSKA f. 
Fullorðna: I,II,III. Start/Byrja: 2/10, 
30/10, 27/11 - 2018: 8/1, 5/2, 5/3. 
2/4, 1/5. 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. 2 - 5 students/nem. Morn/
Aftern/Evening. Morgna/Síðd/
Kvölds: www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fulloðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

Húsnæði

 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

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
SÍMI 555-3464

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

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti þann  
14. september 2017 tillögu að óverulegri breytingu á  
Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 samkvæmt 2. mgr. 
36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í að hverfisvernd er sett á lóðina Borgargarð 
1 (Borgargerði) og næsta nágrenni. Jafnframt er afmörkun 
lóðarinnar breytt til samræmis við hnitasetningu á gildandi 
lóðarleigusamningi. Greinargerð með rökstuðningi er á 
uppdrætti dags. 13. september 2017 í mkv. 1:5.000.

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til undirritaðs.
Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

Breyting á Aðalskipulagi 
Djúpavogshrepps 2008 - 2020

Borgargarður 1 (Borgargerði) - hverfisvernd

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is
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Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

Til sölu

Tilkynningar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Kominn úr frystikistunni
Gylfi Þór Sigurðsson og félagar í Everton unnu afar kærkominn sigur á Bournemouth um helgina. Hetja 
Everton var senegalski framherjinn Oumar Niasse sem virtist ekki eiga sér neina framtíð hjá félaginu.
FÓTBOLTI Eftir fjóra deildarleiki án 
sigurs og þrjá deildarleiki án marks 
án marks náði Everton í þrjú gríðar-
lega mikilvæg stig gegn Bournemo-
uth á Goodison Park á laugardag.

Hetja Everton kom úr óvæntri 
átt, í raun úr frystikistunni. Oumar 
Niasse kom inn á sem varamaður 
fyrir Wayne Rooney í upphafi 
seinni hálfleiks og á 77. mínútu 
jafnaði hann metin í 1-1 eftir 
sendingu frá öðrum varamanni, 
Tom Davies. Fimm mínútum síðar 
skoraði Niasse sigurmark Everton 
með skalla af stuttu færi. Ótrúleg 
innkoma hjá Senegalanum og þrátt 
fyrir að hafa aðeins spilað tvo leiki 
er hann annar af tveimur marka-
hæstu leikmönnum Everton á tíma-
bilinu.

Það er kaldhæðni örlaganna að 
Niasse sé að bjarga andliti Ronalds 
Koeman sem vildi fyrir ekki svo 
löngu ekkert með hann hafa.

„Staðan er allt önnur eftir sigur-
inn. Það eru lykilaugnablik á tíma-
bili og þetta er stór sigur sem gefur 
öllum byr undir báða vængi. Ég 
vil hrósa leikmönnunum, Niasse 
og Davies. Þeir gerðu vel eftir erf-og Davies. Þeir gerðu vel eftir erf-og Davies. Þeir gerðu vel eftir erf
iðan tíma,“ sagði Koeman eftir 
leikinn. Hollendingurinn virkaði 
hálf skömmustulegur í viðtölum 
eftir leikinn og var ekki tilbúinn að 
kvitta undir að Niasse væri kominn 
til að vera í leikmannahópi Everton.

Bítlaborgarliðið keypti Niasse frá 
Lokomotiv Moskvu á 13,5 milljónir 
punda í byrjun síðasta árs. Senegal-
inn spilaði aðeins fimm leiki á fyrsta 
tímabilinu og staða hans þrengdist 
enn frekar þegar Koeman tók við. 

Leikmaður helgarinnar
Álvaro Morata skoraði þrennu þeg-
ar  Chelsea vann öruggan 0-4 úti-
sigur á Stoke City á laugardaginn. 
Það var spænsk stemmning á 
bet365 vellinum því landarnir 
Morata og Pedro skoruðu öll 
fjögur mörk Chelsea sem 
er í 3. sæti ensku úrvals-
deildarinnar.

Morata hefur ekki þurft 
neinn aðlögunartíma 
á Englandi. Í sex deildar-
leikjum með Chelsea hefur spænski 
landsliðsframherjinn skorað sex mörk 
og gefið tvær stoðsendingar.

Morata var keyptur frá Real Madrid 
til að fylla skarð Diegos Costa sem er 
farinn aftur til Atlético Madrid. Þeir eru 
gjörólíkir leikmenn en Morata hefur 
sýnt að hann er enginn eftirbátur hins 
geðstirða Costa. - iþs

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin
Everton vann afar 
kærkominn og 
mikilvægan sigur 
á Bournemouth á 
Goodison Park. Everton 
var komið í öngstræti og staða 
Ronalds Koeman orðin ótrygg. 
Senegalski framherjinn Oumar 
Niasse skoraði bæði mörkin og 
kom Everton til bjargar. 

Hvað kom á óvart? 
Í fyrstu tveimur 
heimaleikjum sínum 
á tímabilinu vann 
Stoke Arsenal og gerði 
jafntefli við Manchester United. 
Strákarnir hans Marks Hughes 
fengu hins vegar á baukinn gegn 
Englandsmeisturum Chelsea á 
laugardaginn. Stoke er aðeins 
með fimm stig eftir fyrstu sex 
umferðirnar. 

Mestu vonbrigðin
Það var kannski ekki 
líklegt að Crystal 
Palace fengi mikið 
út úr leiknum gegn 
Manchester City en 
5-0 tap var samt áfall. Palace er í 
skelfilegri stöðu; án stiga og ekki 
enn búið að skora mark. Palace er 
eina liðið í bestu fimm deildum 
Evrópu sem á enn eftir að skora á 
tímabilinu. 

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 6. umferðar 2017-18

West Ham - Tottenham 2-3
0-1 Harry Kane (34.), 0-2 Kane (38.), 0-3 
Christian Eriksen (60.), 1-3 Chicharito (65.), 
2-3 Cheikhou Kouyaté (87.).
Rautt spjald: Serge Aurier, Tottenham (70.). 

S’ton - Man. Utd. 0-1
0-1 Romelu Lukaku (20.).

Man. City - C. Palace 5-0
1-0 Leroy Sané (44.), 2-0 Raheem Sterling 
(51.), 3-0 Sterling (59.), 4-0 Sergio Agüero 
(79.), 5-0 Fabian Delph (89.).

Swansea - Watford 1-2
0-1 Andre Gray (13.), 1-1 Tammy Abraham 
(56.), 1-2 Richarlison (90.).

Stoke - Chelsea 0-4
0-1 Álvaro Morata (2.), 0-2 Pedro (30.), 0-3 
Morata (77.), 0-4 Morata (82.).

Everton - B’mouth 2-1
0-1 Joshua King (49.), 1-1 Oumar Niasse 
(77.), 2-1 Niasse (82.).

Burnley - Huddersfield 0-0

Leicester - Liverpool 2-3
0-1 Mohamed Salah (15.), 0-2 Philippe 
Coutinho (23.), 1-2 Shinji Okazaki (45+3.), 
1-3 Jordan Henderson (68.), 2-3 Jamie Vardy 
(69.).

Brighton - Newcastle 1-0
1-0 Tomer Hamed (51.). 

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 6 5 1 0 21-2 16
Man. Utd 6 5 1 0 17-2 16
Chelsea 6 4 1 1 12-5 13
Tottenham 6 3 2 1 10-5 11
Liverpool 6 3 2 1 12-11 11
Watford 6 3 2 1 9-10 11
Huddersf. 6 2 3 1 5-3 9
Burnley 6 2 3 1 6-5 9
Newcastle 6 3 0 3 6-5 9
West Brom 5 2 2 1 4-4 8
S’oton 6 2 2 2 4-5 8
Arsenal 5 2 1 2 7-8 7
Brighton 6 2 1 3 5-7 7
Everton 6 2 1 3 4-11 7
Swansea 6 1 2 3 3-7 5
Stoke 6 1 2 3 5-10 5
Leicester 6 1 1 4 9-12 4
West Ham 6 1 1 4 6-13 4
Bournem. 6 1 0 5 4-11 3
Cry. Palace 6 0 0 6 0-13 0

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn þegar 
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn þegar 
Gylfi Þór Sigurðsson

Everton vann langþráðan 
sigur á Bournemouth. Þetta var í 
fyrsta sinn sem Gylfi fagnar sigri í 
búningi Everton.  

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var á sínum stað í byrj-
unarliði Cardiff sem vann 
1-2 útisigur á Sunderland. Cardiff er 
í 3. sæti ensku B-deildarinnar með 
20 stig, jafn mörg og liðin fyrir ofan.
Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Tryggði Reading stig gegn 
Hull eftir að hafa komið 
inn á sem varamaður. Jafnaði metin 
þremur mínútum fyrir leikslok.
Aston Villa
Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á vara-
Birkir Bjarnason
Sat allan tímann á vara-
Birkir Bjarnason

mannabekk Aston Villa 
sem bar sigurorð af Nottingham 
Forest, 2-1, á Villa Park.
Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Kom ekkert við sögu 
Hörður B. Magnússon
Kom ekkert við sögu 
Hörður B. Magnússon

í markalausu jafntefli 
Bristol City og Norwich.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Kom inn á sem varamaður 
Jóhann Berg Guðm.
Kom inn á sem varamaður 
Jóhann Berg Guðm.

á 77. mínútu í markalausu 
jafntefli við Huddersfield 
á heimavelli. 

Óvænta hetjan Oumar Niasse fagnar sigurmarki sínu gegn Bournemouth. Senegalinn skoraði bæði mörk Everton í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICHPOTOS/GETTY

Eftir að hafa spilað einn hálfleik 
á undirbúningstímabilinu tjáði 
Koeman Niasse að hann hefði ekki 
not fyrir hann. Niasse fékk ekki 
treyjunúmer, var skipað að æfa 
með varaliðinu og var ekki einu 
sinni aðgang að skáp í búningsklefa 
þess. Niasse fór á láni til Hull City 
um mitt síðasta tímabil og gerði 
ágæta hluti.

Sem kunnugt er byrjaði Everton 
þetta tímabil skelfilega og virtist fyr-
irmunað að skora. Koeman keypti 
fullt af leikmönnum í sumar en fyllti 
ekki skarðið sem Romelu Lukaku 

skildi eftir sig.
Koeman var orðinn það örvænt-Koeman var orðinn það örvænt-Koeman var orðinn það örvænt

ingarfullur að hann kyngdi stolt-
inu og hóaði í Niasse sem þakkaði 
traustið með tveimur mörkum í 3-0 
sigri á Sunderland í deildabikarnum 
á miðvikudaginn. 

Í stöðunni 0-1 í leiknum gegn 
Bournemouth veðjaði Koeman 
aftur á Niasse sem dró Everton-
liðið að landi. Það skyldi aldrei vera 
að maðurinn sem var jaðarsettur og 
niðurlægður af Koeman bjargi starfi 
hans og keyri tímabilið hjá Everton 
í gang. ingvithor@365.is
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Sundkrogsgade 30
2150 Nordhavn, København
Tel +45 8818 1111

Søren Frichs Vej 34 D
8230 Åbyhøj, Aarhus
Tel +45 8818 1100 bruun-rasmussen.dk

Alþjóðlegt uppboð í desember 
Um þessar mundir er mikil eftirspurn eftir íslenskri samtímalist frá  
20. öldinni. Til að mæta þessari eftirspurn leitum við nú eftir verkum  
eftirfarandi listamanna með alþjóðlegt uppboð okkar í desember í  
huga:

Ásgrímur Jónsson, Jóhannes S. Kjarval, Svavar Guðnason, Júlíana  
Sveinsdóttir, Gunnlaugur Blöndal, Jón Stefánsson, Kristín Jónsdóttir,  
Ásmundur Sveinsson, Nína Tryggvadóttir, Sigurjón Ólafsson, Erró,  
Þorvaldur Skúlason, og fleiri.

Ef frekari upplýsinga er þörf má hafa samband við  
Niels Boe-Hauggaard í +45 8818 1182 / nbh@bruun-rasmussen.dk  
eða Peter Beck í +45 8818 1186 / pb@bruun-rasmussen.dk

Við leitum að 
íslenskri list

Olís-deild kvenna 
 
Fram - Fjölnir 31-21 
Markahæstar: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 10, 
Þórey Rósa Stefánsdóttir 6 - Guðrún Jenný 
Sigurðardóttir 8, Ólöf Ásta Arnþórsdóttir 4. 
 
Selfoss - ÍBV 25-32 
Markahæstar: Kristrún Steinþórsdóttir 6, 
Harpa Sólveig Brynjarsdóttir 5 - Karólína 
Bæhrenz Lárudóttir 9, Ester Óskarsdóttir 7. 
 
Valur - Grótta 24-22 
Markahæstar: Diana Satkauskaité 10, 
Kristín Arndís Ólafsdóttir 4 - Lovísa Thomp-
son 9, fjórir leikmenn með þrjú mörk. 
 
Haukar - Stjarnan 21-25 
Markahæstar: Maria Pereira 8, Guðrún 
Erla Bjarnadóttir 3, Sigrún Jóhannsdóttir 
3 - Ramune Pekarskyte 10, Stefanía Theo-
dórsdóttir 5. 

Nýjast
Olís-deild karla 
 
Fjölnir - Valur 17-18 
Markahæstir: Kristján Örn Kristjánsson 
7/2, Bjarki Lárusson 4/1 - Ásgeir Vignisson 
5, Alexander Örn Júlíusson 3, Magnús Óli 
Magnússon 3. 
 
Víkingur - ÍR 24-32 
Markahæstir: Hlynur Óttarsson 5, fimm 
leikmenn með þrjú mörk - Bergvin Þór 
Gíslason 9, Sveinn Andri Sveinsson 7, Sturla 
Ásgeirsson 7/3. 
 
 Afturelding - Stjarnan 27-27 
Markahæstir: Ernir Hrafn Arnarson 8, Árni 
Bragi Eyjólfsson 5/3, Elvar Ásgeirsson 3, 
Einar Ingi Hrafnsson 3 - Garðar B. Sigur-
jónsson 7/2, Egill Magnússon 6, Leó Snær 
Pétursson 5. 
 
Leik Gróttu og ÍBV var frestað vegna 
veðurs. Hann fer fram klukkan 18:00 í dag. 

Inkasso-deildin

Fylkir - ÍR 2-1
0-1 Sergine Modou Fall (53.), 1-1 Hákon Ingi 
Jónsson (64.), 2-1 Emil Ásmundsson (89.).

HK - Keflavík 2-1 
0-1 Leonard Sigurðsson (14.), 1-1 Eiður 
Gauti Sæbjörnsson (41.), 2-1 Bjarni Gunn-
arsson (72.). 

Fram - Þróttur 0-4 
0-1 Hreinn Ingi Örnólfsson (11.), 0-2 Viktor 
Jónsson (18.), 0-3 Ólafur Hrannar Kristjáns-
son (51.), 0-4 Sveinbjörn Jónasson (90.). 

Leiknir R. - Grótta 2-1
1-0 Kolbeinn Kárason (21.), 1-1 Enok Eiðs-
son (74.), 2-1 Kolbeinn (82.). 

Leiknir F. - Þór 0-3
0-1 Guðni Sigþórsson, víti (8.), 0-2 Ármann 
Pétur Ævarsson (69.), 0-3 Aron Kristófer 
Lárusson (90+3.).

Selfoss - Haukar 2-1
0-1 Ísak Jónsson (16.), 1-1 Andrew Pew (64.), 
2-1 Ingi Rafn Ingibergsson (90.).

Fylkir og Keflavík leika í Pepsi-deildinni á 
næsta ári. Leiknir F. og Grótta féllu og leika 
í 2. deild á næsta ári.

Staðan
FÉLAG L U J T MÖRK S
Fylkir 22 15 3 4 50  -  19 48
Keflavík 22 14 4 4 43  -  24 46
Þróttur 22 13 3 6 37  -  21 42
HK 22 14 0 8 36  -  28 42
Leiknir R. 22 10 6 6 38  -  31 36
Þór 22 10 4 8 35  -  31 34 
Haukar 22 9 6 7 34  -  39 33
Selfoss 22 8 4 10 27  -  29 28 
Fram 22 7 6 9 32  -  39 27
ÍR 22 5 4 13 27  -  38 19
Leiknir F. 22 3 1 18 23  -  53 10
Grótta 22 2 3 17 16  -  47 9

HANDBOLTI Erkifjendurnir og 
grannliðin Haukar og FH mætast í 
Schenker- höllinni í 3. umferð Olís-
deildar karla í kvöld. Liðin mæta 
full sjálfstrausts til leiks enda bæði 
með fullt hús stiga og hafa spilað vel 
í upphafi tímabils.

„Við fáum þennan leik á mjög 
skemmtilegum tímapunkti, þótt 
hann sé svona snemma. Mér finnst 
Haukar og FH búin að vera mest 
sannfærandi liðin það sem af er. Þau 
geta bæði stillt upp í góðar varnir, 
með góða markmenn fyrir aftan og 
hafa spilað vel í sókn,“ sagði Jóhann 
Gunnar Einarsson, handboltasér-
fræðingur 365, um stórleikinn í 
kvöld.

„Þetta eru áþekk lið. Þau eru með 
tvær mjög heitar skyttur í Daníel 
[Þór Ingasyni] og Ísaki [Rafnssyni] 
og mjög klóka leikstjórnendur í 
Tjörva [Þorgeirssyni] og Ásbirni 
[Friðrikssyni].“

Jóhann Gunnar segir að Haukar 
hafi komið sér á óvart í byrjun tíma-
bils. Liðið varð fyrir skakkaföllum á 
undirbúningstímabilinu og breidd-
in er ekki mikil. Stórskyttan Adam 
Haukur Baumruk veiktist m.a. illa 
og missir af fyrstu mánuðum tíma-
bilsins.

„Spilamennska Hauka hefur 
komið mér á óvart. Gunnar Magn-
ússon hefur lagt þessa leiki frábær-
lega upp. Þeir líta mjög vel út með 
Björgvin [Pál Gústavsson] í svaka-
legum ham,“ sagði Jóhann Gunnar 
en landsliðsmarkvörðurinn hefur 
byrjað tímabilið frábærlega og verið 
með í kringum 50% markvörslu í 
fyrstu tveimur leikjum tímabilsins.

Annar Haukamaður sem hefur 
vakið athygli fyrir góða spila-

mennsku í upphafi tímabils er Atli 
Már Báruson sem kom í sumar frá 
Íslands- og bikarmeisturum Vals. 

„Hann hefur verið ofurvara-
maður undanfarin ár. Ég ætla að 
hætta að kalla hann seigan. Mér 
finnst hann orðinn mjög góður. 

Haukarnir voru mjög klókir að ná 
í hann,“ sagði Jóhann Gunnar um 
Atla Má.

Líkt og Haukar varð FH einnig 
fyrir áfalli í sumar þegar Gísli Þor-
geir Kristjánsson, besti leikmaður 
úrslitakeppninnar á síðasta tíma-
bili, fór úr olnbogalið. Þrátt fyrir 
fjarveru þessa stórefnilega leik-
manns hefur ekki séð högg á 
vatni hjá silfurliðinu frá því í 
fyrra.

„Maður hefði haldið að það 
yrði stærra skarð að fylla. Það sést 
ekki á sóknarleik þeirra,“ sagði 
Jóhann Gunnar en FH skoraði 
samtals 75 mörk í fyrstu tveimur 
leikjum tímabilsins.

Jóhann Gunnar segir erfitt að 
finna veikleika hjá Haukum og 

FH. Liðin hafi allavega ekki sýnt þá 
í fyrstu tveimur umferðunum.

„Lítil breidd hefur ekki komið 
niður á Haukum og þeir eru greini-
lega í hörkuformi. Kannski mark-
varslan hjá FH. Hún var mjög góð 
í fyrsta leiknum en ekkert spes í 
síðasta leik. Annars finnst mér liðin 
líta rosalega vel út,“ sagði Jóhann 
Gunnar.

Leikur Hauka og FH hefst klukk-
an 20.00 og verður sýndur beint á 
Stöð 2 Sport. Strax eftir leikinn er 
komið að Seinni bylgjunni, upp-
gjörsþætti um Olís-deildirnar í 
handbolta. – iþs

Fáir veikleikar hjá grannliðunum
Björgvin Páll Gúst-
avsson hefur verið 
frábær í upphafi 
tímabils. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR
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Merkisatburðir

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

Guðný Sigurgísladóttir 
lést 15. september sl.   

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju  
27. september kl. 13.00.  

Þeim sem vilja minnast hennar  
er bent á Sunnuhlíðarsamtökin.

Ástþór Gíslason Erla Gunnarsdóttir
Hrafnkell S. Gíslason Ragnheiður D. Gísladóttir
Hólmfríður Gísladóttir Kristín Erla Boland

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur, bróðir og mágur,

Sigurgeir Óskar Owen 
Haraldsson

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við 
Hringbraut laugardaginn 16. september. 
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 

miðvikudaginn 27. september klukkan 13.00. 

Ína Owen Valsdóttir
Sigurbjörg H. Sigurgeirsdóttir  
Áróra Rut Owen Guðmundur B. Sigurgeirsson
Haraldur Owen Þorbjörg Finnbogadóttir
Sigurbjörg F. Óskarsdóttir Brynjólfur Gestsson

systkini og �ölskyldur þeirra.

Hver er maðurinn?
Derek Mundell fæddist í Englandi 1951 og flutti til Íslands 1976. Hann starfaði við 
vísindi, iðnað, vöruþróun og markaðsmál framan af. Fyrir 30 árum vaknaði ástríða 
hans fyrir vatnslitamálun og hófst þá nýtt tímabil. Hann hefur bæði lært og kennt 
vatnslitun síðan og árið 2011 lauk hann þriggja ára námi í listasögu við HÍ.

Gamburmosinn og margar 
fleiri tegundir mosa  í 
íslenskri náttúru njóta 
sín í vatnslitaverkum 
sem Derek Karl Mundell 
sýnir um þessar mundir 

í Gerðubergi í Breiðholti. „Ég vona að 
með sýningunni geti ég varpað nýju ljósi 
á mosann,“ segir listamaðurinn og held-
ur áfram: „Ég hef búið hér í fjörutíu ár en 
lengst af vakti mosinn ekki athygli mína. 
Það var ekki fyrr en ég opnaði útvarpið 
í fyrra til að hlusta á Thor Vilhjálmsson 
lesa upp úr Grámosinn glóir. Hann las 
ákveðinn kafla þar sem tveir menn með 
fjóra hesta eru að ríða gegnum hraun og 
hann lýsti umhverfinu mjög myndrænt. 
Ég varð heillaður og ákvað að fara suður 
á Reykjanes, í hraun sem heitir Illa-
hraun, nærri Bláa lóninu, og er alveg 
að hverfa undir grágræna mosann sem 
Thor lýsir svo fallega, það er gambur-
mosi. Þarna tók ég myndir og skissaði 
heilan dag, fór svo aftur daginn eftir og 
drakk þetta umhverfi í mig.“

Derek kveðst hafa  málað fáeinar 
myndir í fyrra en flestar þó í sumar. 
Meðal annars hafi hann sótt mynd-
efnið í Svínahraun, í grennd við Litlu 
kaffistofuna, og líka í Berserkjahraun 
við Stykkishólm. „Sýningin er byggð 
upp á myndum sem ég tók í alla vega 
veðri: stundum var sólskin, stundum 
skýjað, stundum nýbúið að rigna og 
þá breytir mosinn um lit. Ég reyni að 
ná þessum blæbrigðum á pappír með 
vatnslitunum.

Mosamyndirnar eru margar hverjar 
stórar, eða allt upp í 1,40 á breidd. „Það 
hafa margir málað mosa með olíu-
litum,“ segir Derek.  „En ég veit ekki 
um marga sem hafa beitt vatnslitum á 
hann.“
gun@frettabladi.is

Thor Vilhjálmsson kenndi 
mér að meta mosann
Gróður elds og ísa nefnist myndlistarsýning í Gerðubergi í Reykjavík. Þar getur að líta 
vatnslitaverk eftir listamanninn Derek Karl Mundell. Þó hann hafi búið á Íslandi í fjöru-
tíu ár uppgötvaði hann þetta myndefni fyrst í fyrra og vill nú varpa nýju ljósi á mosann. 

Mundell skissar hinar myndrænu hliðar mosa í hrauni. 

Eldur geisar undir.

Grámosinn glóir.

1850 Fyrsta heildarlöggjöf um erfðir gengur í gildi á Íslandi 
og samkvæmt henni skulu dætur njóta sama réttar til arfs 
og synir.

1939 Bresk njósna�ugvél nauðlendir á Raufarhöfn.

1958 Fyrsti breski togarinn er tekinn við ólöglegar veiðar 
innan hinnar nýju tólf mílna landhelgi Íslendinga. Það eru 
varðskipin Óðinn og María Júlía sem hjálpast að við það. 
Togarinn nefnist Paynter og honum er sleppt a�ur að 
skipun dómsmálaráðuneytisins.

1975 Lagarfossvirkjun er vígð og tvöfaldast raforkufram-
leiðsla í Aust�rðinga�órðungi er hún tekur til starfa.

2003 Jarðskjál�i sem mælist átta stig á Richter ríður y�r 
japönsku eyjuna Hokkaídó.

Eldur kom upp í Höfða þennan mánaðardag árið 2009. 
Borgarstarfsmenn dreif að úr skrifstofum í Borgartúni og 
lögreglumenn lögðu hönd á plóginn ásamt sendibílstjórum 
við að bera verðmæti út. Á meðan sinnti slökkviliðið eldinum 
sem komið hafði upp á háaloftinu og tókst að ráða niður-
lögum hans á um það bil klukkustund.

Talsverðar skemmdir urðu á ytra byrði hússins en öllu var 
bjargað innan úr því, meðal annars gestabók frá leiðtoga-
fundi Reagans og Gorbatsjovs árið 1986 og málverkum eftir 
þekktustu málara landsins.

Fyrr um daginn hafði verið opið hús í Höfða til að minnast 
þess að hundrað ár voru liðin frá því fyrst var flutt inn í húsið.

Höfði var byggður á Félagstúni fyrir franska konsúlinn Jean-
Paul Brillouin. Einar Benediktsson bjó þar um tíma og Matthí-
as Einarsson læknir á öðru tímabili. En Höfði drabbaðist niður 
og var bústaður útigangsmanna þegar Reykjavíkurborg gerði 
hann að móttökuhúsi sínu.
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Eldur kviknaði í 
háalofti Höfða

Thor Vilhjálmsson.  
Grámosinn glóir 1986
Tveir menn, fjórir hestar. Blásnir melar 
með lyngþúfum og mosaþembum 
ískotnum hreindýramosa, og hvítnar 
af; hvítnandi rætur, naktar rætur ofan 
á mold; grjót með skellum af skóf.

Og hreindýramosinn lýsir um-
hverfis hið næsta, ljósgráhvítur með 
fjólubláfölum tilbrigðum.

Ofar kom í mýri með grashólmum. 
Þar eru seytlur og dý með mosa, og 
snarrót. Fífusund. Enn ofar lækur sem 
rennur um móa, ofan við lynggróna 
brekku. Lækurinn hverfur stundum, 
og kemur svo frussandi út með lágu 
murri og slitnu hjali. (…)

Dropar í dýjamosa titra, glitra eins-
og smágerð djásn.

2 5 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7   M Á N U D A G U R16 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 2 5 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7   M Á N U D A G U R

TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.



SOUS VIDE
Heimilistæki til 

hægeldunar 19.900,-

Alsjálfvirk, afkastamikil og 
endingagóð kaffivél til heimilisnota. 

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

95 
ÁRA 

1922 - 2017

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

BJÓÐUM 25% AFSLÁTT Í NOKKRA DAGA

Spennandi leið til eldunar
Sous vide frá Unold.  Leikur einn að elda með tækinu.  
Tryggir nákvæman kjarnhita og eldamennskan verður 
óviðjafnaleg. Tækið hefur fengið verðlaun í Þýskalandi 

fyrir hönnun.

Kraftmiklu og hljóðlátu ryksugurnar 
frá AEG eru komnar aftur.

90
ÁR 

HJÁ

Strauborð með 
fallegu látlausu 

áklæði.Minnum á 
ryksugupokana.

Verð aðeins

 7.990,-

Komnar
aftur

Minnum á 
ryksugupokana.

5 ára reynsla á Íslandi

Átta bolla (1ltr.) pressukanna 
frá BODUM

Verð aðeins

  4.990,-

Líttu við í Lágmúlanum

25%

Margar gerðir og litir. Pokar og ilmspjöld.

Heimilið Fyrirtækin

Sófar

Dúkar

Föt

Teppi

Gluggatjöld

Rúmföt

Fataverslanir

Leikhús

Veitingastaðir

Fatahreinsanir

Hótel

Kjólaleigur

Gufusléttun 
fyrir öll efni

Kynnið ykkur einstaklega 
hentuga lausn sem 

hentar bæði heimilum og 
fyrirtækjum.

Tekur aðeins mínútu að gera tækið 
klárt til að slétta, lykthreinsa eða 
drepa rykmaura og aðrar óværur.

Fyrirtækin

Gufusléttun 
fyrir öll efni

Kynnið ykkur einstaklega 

hentar bæði heimilum og 

Tekur aðeins mínútu að gera tækið 
klárt til að slétta, lykthreinsa eða 
drepa rykmaura og aðrar óværur.

Verð frá

 14.900,-

Þrifalegu ruslaföturnar

Ný sending

Kraftmiklu og hljóðlátu ryksugurnar 
 eru komnar aftur.

Verð frá

Kraftmiklu og hljóðlátu ryksugurnar 
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2 3 4 5

LÁRÉTT
2. bauti
6. þvaga
8. sægur
9. stormur
11. óreiða
12. rót
14. sepi
16. í röð
17. hismi
18. bókstafur
20. tveir eins
21. velta

LÓÐRÉTT
1. ófá
3. umhverfis
4. getspár
5. titill
7. slípaður
10. óvild
13. skjön
15. sjá eftir
16. húðpoki
19. nudd

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ös, 8. mor, 9. rok, 11. rú, 12. grams, 
14. flipi, 16. hi, 17. sáð, 18. enn, 20. rr, 21. snúa.
LÓÐRÉTT: 1. mörg, 3. um, 4. forspár, 5. frú, 7. 
sorfinn, 10. kal, 13. mis, 15. iðra, 16. hes, 19. nú.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Adamo átti leik gegn Sleidinger 
árið 1981.
Hvítur á leik
1. Bxe6! (1. Bf5 með sömu hug-
mynd gengur líka).  1.  … Bxe6 
2. Rxg6+! (2. Dxg7+ gengur 
líka). 2...Rxg6 3. Dxh7+Hxh7 
4. Hxh7+ Hxh7 5. Hxh7# 1-0.  
Þriðja skák úrslitaeinvígis 
heimsbikarmótsins fer fram í 
dag.

www.skak.is:  NM skólasveita-
úrslit 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

MERKIÐ  MERKIÐ  
MITT

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur
Búast má við 
ágætis veðri 
á landinu í 
dag, bjart fyrir 
norðan, en sums 
staðar skúrir 
sunnanlands. 
Vaxandi suð-
austanátt þegar 
líður á daginn, 
hvassviðri eða 
stormur syðst í 
kvöld og fer að 
rigna. Fremur 
hlýtt í veðri.

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.

Elsa, þú verður að gera 
breytingu á lífsstíl 

þínum og það strax!

Nú? Þú situr alltof mikið 
uppi í sófa og hámar 

í þig nammi.

Sérðu það á 
blóðprufunni?

Ahh …Já! Plús það að þú ert með sófapullu 
límda fasta við þig með karamellum 

og gúmmíböngsum.

Hvað meinarðu 
með að þú getir ekki 

lært án iPod?
Ég bara 
get það 

ekki.

Ef að það er ekki stanslaust verið 
að pumpa tónlist inn í heilann á mér 

í gegnum eyrun missi ég alla 
einbeitingu.

Ég truflast án 
allra truflana.

Hvað er að því 
að vera fyrst?

Gleymdu þessu. 
Hann sagði að við 

yrðum að bíða fram 
í desember til að 

höggva niður jólatréið, 
svona eins og allir hinir.

Núna?
Nei!

Núna?

Nei!

Núna?

Andvarp
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ÁLFABAKKA
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40 - 6:30
KINGSMAN 2 KL. 6 - 9
KINGSMAN 2 VIP KL. 6 - 9
IT KL. 5 - 9 - 10:10 - 10:30
MOTHER! KL. 8 - 10:35
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8
HITMAN’S BODYGUARD KL. 8

LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:30
KINGSMAN 2 KL. 5 - 7:50 - 10:40
IT KL. 5:20 - 8 - 10:45
MOTHER! KL. 5:20 - 8 - 10:30
AMERICAN MADE KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO NINJAGO ENSKT TAL KL. 5:40 - 8 - 10:20
IT KL. 8 - 10:50
MOTHER! KL. 10:20
DUNKIRK KL. 5:40 - 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO NINJAGO ENSKT TAL KL. 8
IT KL. 7:30 - 10:20
MOTHER! KL. 10:20
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:30

AKUREYRI
KINGSMAN 2 KL. 8 - 10:05
UNDIR TRÉNU KL. 8

KEFLAVÍK 93%
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Ryan
Reynolds

Samuel L.
Jackson

���
VARIETY

����
EMPIRE

����
TOTAL FILM

Úr smiðju Stephen King

85%

CHICAGO SUN-TIMES
�����

SAN FRANCISCO CHRONICLE
�����

ROLLING STONE
����

ÚrÚrÚÚr Úr smsmismiiismismism ðjðjðjuðjuðjuðjuðjuðju StStStStStStS epephphephephephpheeenen KÚrÚÚrÚr mimiiismismism ðjðjuðjuðjuðjuðjuj SStStStStStteepephephephphheenen KÚrÚrÚÚrÚr smimimiiismismism ðjðjðjuðjuðjuðjuðjuðj StStStStStStSteephephephephphpheenen K

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

THE TELEGRAPH
�����

THE GUARDIAN
�����

FRÉTTABLAÐIÐ
�����

EMPIRE
���� USA TODAY

����

INDIEWIRE
����

Colin
Firth

Julianne
Moore

Taron
Egerton

Channing
Tatum

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku og ensku tali

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Good Time 18:00, 20:00, 22:00 
The Square 17:15, 20:00,22:45
Hjartasteinn 17:30
The Limehouse Golem 20:00
Ég Man Þig 22:15 

 
 

LJÓS OG  
PERUR
25%
AFSLÁTTUR

Gildir til 16/10

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 10.50 SÝND KL. 6

SÝND KL. 6, 8SÝND KL. 8, 10

Góða skemmtun í bíó

enær

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

25. SEPTEMBER 2017
Fyrirlestrar
Hvað?  Hvenær fær þjóðin upp-
reist æru?  
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Kex Hostel
Að fundinum standa Sam-
fylkingarfélagið í Reykjavík, Hall-
veig – félag ungra jafnaðarmanna 
í Reykjavík og Stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd Samfylkingarinnar.

Hvað?  Framúrskarandi Skólaumhverfi 
Hvenær?  16.00 
Hvar?  Kennaraháskólanum
Hvað þarf til þess að skól-
arnir okkar verði framúrskarandi?  
Komið og hlustið á fyrirlesara sem 
munu gefa ykkur svar við þess-
ari spurningu. Meðal fyrirlesara 
eru John Snorri Sigurjónsson, 
Rósa Gunnarsdóttir, menntunar-
fræðingur og frumkvöðull, Ingvar 
Sigurgeirsson prófessor. Miðaverð 
er 3.500 kr.

Námskeið
Hvað?  Lífsorka, hamingja og hug-
leiðsla 
Hvenær?  4.-8. september 
Hvar?  Andartak, Kundalini jógastöð

Hvað?  Mósaíkmunstur 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Gunnarsbraut 32
Tinna Þórudóttir Þorvaldar kennir 
að hekla mósaíkmunstur. Verð er 
5.000 kr.

Hvað?  Hreint fæði og yoga 
Hvenær?  19.55 
Hvar?  Yogasmiðjan

Hvað?  Miðausturlensk matreiðsla 
Hvenær?  17.00 
Hvar?  Miðstöð símenntunar, 
Skólabraut 2, 220 Hafnarfirði

Hvað?  Canon EOS grunnnám-
skeið 
Hvenær?  18.30 
Hvar?  Borgartún 37
Canon EOS grunnnám-
skeiðið er þriggja klst. 

kennsla á EOS myndavélina 
þína þar sem farið er í ljósop, 

hraða, ISO, valmyndir og stillingar 
myndavélarinnar ásamt mynd-
byggingu. Einnig er farið í geymslu 
stafrænna gagna og prentun. Þetta 
er frábært tækifæri til að læra enn 
betur á myndavélina eftir að hafa 
prófað sig áfram aðeins áður.

Hvað?  Myndlist og teikning fyrir 
10-14 ára 
Hvenær?  15.00 
Hvar?  Klifið, Garðatorgi, Garðabæ
Farið í grunntækni í teikningu. 
Teiknað verður eftir uppstillingum 
en einnig verður farið í frjálslegri 
tækni. Unnið verður með blýönt-
um, kolum, bleki, pennum og jafn-
vel vatnslitum. Verð: 36.400 kr.

Viðburðir
Hvað?  Miss Universe Iceland 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Gamla Bíó

Hvað?  FIFA 18 mót Gamestöðvar-
innar 
Hvenær?  16.00 
Hvar?  Gamestöðin, Kringlunni

FIFA-mót og kvöldopnun fyrir 
þá sem hafa forpantað Ronaldo-
útgáfuna af PS4 & Xbox One á 
slaginu 22.00 í Gamestöðinni. Til 
að taka þátt í mótinu þarf að for-
panta leikinn, Ronaldo Edition 
eða venjulegu útgáfuna, í verslun 
Gamestöðvarinnar í Kringlunni 
eða á www.gamestodin.is.

Christiano Ronaldo, leik-
maður Real Madri á Spáni. 
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Mánudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT 2

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

07.00 Simpson-	ölskyldan 
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 
10.15 Sullivan & Son 
10.35 The Last Man on Earth 
11.00 Fresh o� the Boat 
11.20 Empire 
12.05 Mannshvörf á Íslandi 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X Factor UK 
14.40 The X Factor UK 
15.45 The Secret Life of a 4 Year 
Olds 
16.35 Friends 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.22 Nágrannar 
17.46 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 The Mindy Project 
19.55 I Own Australia’s Best 
Home  Frábærir þættir fyrir alla 
sem kunna að meta stórfenglega 
byggingarlist, nútímahönnun og 
innanhússarkitektúr sem á engan 
sinn líka.
20.45 Gulli byggir 
21.20 The Deuce 
22.25 Vice
22.55 Víglínan  Vikulegur þjóð-
málaþáttur á vegum fréttastofu 
Stöðvar 2 í ritstjórn Kristínar Þor-
steinsdóttur og umsjón Heimis 
Más Péturssonar sem mun stýra 
þáttunum ásamt Höskuldi Kára 
Schram.
23.45 Tin Star 
00.30 Outlander 
01.25 Ballers 
01.55 Empire
02.40 Eyewitness  
03.20 Eyewitness 
04.00 Bones 
04.40 Murder in the First 
05.25 The Listener 
06.10 The Middle

17.25 New Girl 
17.50 Mike & Molly 
18.10 The Big Bang Theory 
18.35 Modern Family 
19.00 Curb Your Enthusiasm 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.30 Grimm 
21.15 The Originals 
22.00 The Sopranos 
22.50 Sleepy Hollow 
23.35 The Vampire Diaries 
00.20 Modern Family 
00.45 Curb Your Enthusiasm 
01.15 Who Do You Think You Are? 
02.20 Grimm 
03.05 Tónlist

12.15 Grassroots 
13.50 Southside with You 
15.15 Brooklyn 
17.05 Grassroots
18.40 Southside with You  Stór-
góð mynd frá 2016 sem byggð 
er á sönnum atburðum og gerist 
um sumarið 1989 þegar verð-
andi Bandaríkjaforseti, Barack 
Obama, gerði hosur sínar grænar 
fyrir framtíðareiginkonu sinni, 
Michelle  Robinson, í Chicago. 
20.05 Brooklyn 
22.00 Un�nished Business 
23.35 Kill The Messenger
01.25 Homefront  Spennumynd 
frá 2013 með James Franco, 
Jason Statham og Winona Ryder 
í aðalhlutverkum. Phil Broker er 
ný�uttur til lítils bæjar ásamt 
dóttur sinni og vonast til að �nna 
þar frið e¡ir að hafa um árabil 
staðið í eldlínu baráttu lögregl-
unnar við eiturly¢asala og aðra 
glæpamenn. Þegar dóttir hans 
verður fyrir áreitni skólahrotta 
og svarar fyrir sig með því að nef-
brjóta hrottann fyllist móðir hans 
hefndarþorsta og biður eitur-
ly¢aframleiðandann Gator að 
�æma feðginin úr bænum.
03.05 Un�nished Business

16.05 Silfrið 
17.05 Séra Brown 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.11 Veistu hvað ég elska þig mikið 
18.22 Skógargengið 
18.33 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 
20.00 Veiðin 
20.55 Vegir Drottins 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Tru�aut rýnir í Hitchcock 
23.40 Kastljós og Menningin 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Royal Pains 
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 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Playing House 
20.15 Top Chef 
21.00 Taken 
21.45 The Good Fight 
22.30 Happyish 
23.00 The Tonight Show 
23.40 The Late Late Show 
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 
05.50 Síminn + Spotify

08.00 Gol�ng World  
08.50 Presidents Cup 2015 
11.45 Tour Championship 
17.45 PGA Highlights  
18.40 Tour Championship 
00.40 PGA Highlights 

07.00 Messan 
08.30 West Ham - Tottenham 
10.10 A³urelding - Stjarnan 
11.40 LA Chargers - Kansas City 
Chiefs 
14.00 Breiðablik - ÍBV 
15.40 Stjarnan - Valur 
17.20 Pepsi-mörkin  
18.50 Arsenal - West Bromwich 
Albion 
21.00 Pepsímörk kvenna  
22.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
22.25 Spænsku mörkin 
22.55 Football League Show 
23.25 Haukar - FH 
00.55 Seinni bylgjan 
06.55 Seinni bylgjan

07.10 Minnesota Vikings - Tampa 
Bay Buccaneers 
09.40 Pepsi-mörkin  
11.10 Víkingur Ó. - FH 
12.50 HK - Ke¶avík 
14.30 Brighton - Newcastle 
16.10 Messan 
17.35 Football League Show 
18.05 Haukar - Stjarnan 
19.45 Haukar - FH 
21.30 Seinni bylgjan 
23.00 Pepsi-mörk kvenna 
00.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
00.25 Spænsku mörkin 
00.55 Arsenal - WBA 
06.55 Haukar - Stjarnan

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

 365.is

UNFINISHED 
BUSINESS

Myndin fjallar um duglegan eiganda 
lítils fyrirtækis og tvo félaga hans 
sem ferðast saman til Evrópu til að 
landa stærsta samningi lífs síns.

KL: 22:00

GULLI BYGGIR

Frábær þáttur með Gulla Helga sem allir þeir sem standa í stórum sem 
smáum breytingum mega ekki láta framhjá sér fara né heldur þeir sem 
hafa gaman af því að fylgjast með endurbótum almennt.

KL: 20:45

CURB YOUR 
ENTHUSIASM

Í heimi þar sem almenn leiðindi eru 
skemmtilegust og óþolinmæði og 
smámunasemi eru fremstar allra 
dyggða, þar er Larry Davies 
ókrýndur konungur.

KL: 19:00

VICE

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

KL: 22:25

SUITS

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

KL: 20:40

I OWN AUSTRALIA´S 
BEST HOME  

Frábærir þættir fyrir alla sem kunna 
að meta stórfenglega byggingarlist, 
nútímahönnun og innanhúss-
arkitektúr sem á engan sinn líka.

KL: 19:55

Nýþáttaröð

THE DEUCE

Það gekk heldur betur mikið á í uppgangi klámiðnaðarins í New York á 
áttunda áratugnum. Umtöluð og flott þáttaröð úr smiðju HBO.

KL. 21:20

SUITS

þættir frá
Frábærir

STÖÐ 2 SPORT 

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 Tarzan 

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 09.47, 13.47 
og  17.47
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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

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

DORMA KYNNIR

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.

90 x 200 cm  74.990 kr.
120 x 200 cm  89.990 kr.
140 x 200 cm  99.900 kr.
160 x 200 cm  114.990 kr.
180 x 200 cm 129.900 kr.

Simba dýnurnar eru fáan-
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is

Í raun er ég búinn að vera að 
yrkja þessa bók í 40 ár. Ég er 
af seinustu kynslóð manna 
og kvenna sem ferðuðust um 
Ísland í margar aldir, úr ver-
stöð í verstöð, til að vinna í 

fiski. Í dag er þessi heimur horfinn 
og margt fólk veit ekki að þetta hafi 
verið til. Og kannski er ég að reisa 
einhvers konar minnisvarða um 
þennan heim – um fólkið sem lifði 
þennan heim,“ segir Bubbi Morthens 
spurður út í ljóðabók sína Hreistur 
sem fjallar að miklu leyti um ver-
búðalífið. „Þessi ljóðabók inniheldur 
brot frá þessum tíma sem ég lifði sem 
farandverkamaður og sjómaður sem 
ferðaðist úr þorpi í þorp.“

Bubbi byrjaði ungur að vinna í 
fiski sem hafði mikil áhrif á hann. 
„Ég er líka að segja ákveðna þroska-
sögu. Ég er ekki nema 16 ára þegar ég 
er kominn vestur á firði, og er farinn 
að búa á verbúð innan um fullorðið 
fólk. Og þegar maður er 16 ára þá 
er maður bara lítill strákur, maður 
saknar mömmu og allt það. En 
maður er kominn inn í heim sem er 
mjög hrár og harður. Og ég lifi þessu 

lífi þangað til ég geri Ísbjarnarblús og 
gerist atvinnumaður í tónlist.“

Bubbi kveðst vera óendanlega 
þakklátur fyrir þessa upplifun þó 
að hún hafi verið krefjandi. „Ég væri 
ekki þar sem ég er í dag ef ég hefði 
ekki upplifað þetta. En ég meina, 
16 ára krakkar eiga ekki að þurfa að 
horfa upp á nauðgun, 16 ára krakkar 
eiga ekki að þurfa að slást á böllum 
dauðadrukknir og allt þetta. En þetta 
var partur af þessum heimi. Þegar 
maður er kominn upp á verbúð, 
þar sem 56 manneskjur eru saman 
komnar þá ægir öllu saman. Svo um 
helgar, ef það var ekki unnið, þá fór 
helmingurinn á glórulaust fyllerí. 
Þetta var bara brjálæði. En engu að 
síður var þetta dásamlegt og fallegt.“

Ungt fólk tengir við ljóðformið
Bubbi segist hafa fengið góðar við-
tökur við ljóðabókinni og fólk á 
öllum aldri hefur sýnt henni áhuga. 
„Ég var að spila á tónleikum í fyrra-
dag og las upp úr bókinni á milli laga. 
Og fólk á aldrinum 20-30 ára var í 
meirihluta þeirra sem keyptu bók-
ina, það finnst mér alveg geggjað.“

Spurður út í hvernig ljóðaupp-
lesturinn og tónlistin fari saman á 
tónleikum segir Bubbi: „Þetta er bara 
eins og ástfangin maður og kona um 
nótt.“

Bubbi verður var við að ungt fólk 
eigi auðvelt við að tengja við ljóð-
formið. „Ég held að ljóð eigi greiðan 
aðgang að unga fólkinu í dag, vegna 
þess að það þekkir þetta knappa 
form sem einkennir ljóð. Þetta er 
eins og Twitter, Snapchat og Insta-
gram, þetta eru allt gríðarlega knöpp 
form. Þú þarft í raun að saman-
þjappa löngu máli í nokkur orð. Og 
þetta þekkja þau vel.“

Bubbi er sjálfur virkur á sam-
félagsmiðlum og hefur öðlast nýjan 
aðdáendahóp í gegnum það form. 
„Margir af mínum fylgjendum á 
samfélagsmiðlum eru krakkar. Um 
daginn hitti ég ungt par sem var að 
kaupa af mér ljóðabókina. Og þau 
sögðu mér að þau hefðu byrjað að 
fylgja mér á Twitter og Snapchat og 
svo síðar uppgötvað að ég væri tón-
listarmaður, það er alveg dásamlegt,“ 
segir hann og hlær.
gudnyhronn@365.is

Í bókinni 
Hreistur fjallar 
Bubbi meðal 
annars um lífið 
og tilveruna í 
verbúðum . 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Bubbi Morthens gaf 
nýverið út bókina 
Hreistur sem inni-
heldur ljóð um 
tímann þegar hann 
starfaði í verðbúðum 
og umhverfið sem 
mótaði hann.

Verbúðalífið 
var bæði brjálað & dásamlegt
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Þorskur í basil og hvítlauk Spænskur saltfiskréttur 

Langa í austurlensku karry 

⸀㠀㤀　 欀爀⸀ 欀最⸀ ⸀㠀㤀　 欀爀⸀ 欀最⸀

⸀㠀㤀　 欀爀⸀ 欀最⸀

㈀㔀⸀ⴀ㈀㤀⸀ 猀攀瀀琀攀洀戀攀爀



Jóhanns Óla  
Eiðssonar

BAKÞANKAR

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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

TILBOÐ! 
- Á ELDRI GERÐUM

T
- Á ELDRI GERÐUM

TI
- Á ELDRI GERÐUM
ITIT

- Á ELDRI GERÐUM
TIT LBOÐ! 

- Á ELDRI GERÐUM
LBOÐ! ILBOÐ! I

- Á ELDRI GERÐUM
ILBOÐ! I

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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ERGOMOTION E40+
90x200sm stillanlegt einstaklings- rúm með heilsu gormadýnu.

AÐEINS
11.594 kr. Á MÁNUÐI*

STAÐGREITT 129.732 kr.

FORTE
FORTE 1 FORTE 2

FORTE 3

TILBOÐ 77.440 kr.

7.084 kr.
á mánuði

TILBOÐ 124.615 kr.

11.153 kr.
á mánuði

TILBOÐ 151.920 kr.

13.508 kr.
á mánuðiFullt verð: 96.800 kr. Fullt verð: 155.768 kr.

Fullt verð: 189.900 kr

Þægilegir rafdrifnir hægindastólar 
og sófar með leðri á slit�ötum.

SÍÐUSTU LAGERHREINSUNAR 
DÝNURNAR FRÁ KING KOIL

AÐEINSAÐEINSAÐEINSAÐEINS
39.250 kr.kr.(Queen Size 153x203 cm)(Queen Size 153x203 cm) 

- Á ELDRI GERÐUM- Á ELDRI GERÐUM
  KING KOIL HEILSURÚM

Hágæða Amerískt heilsurúm með fimm svæða 

skiptu poka gorma kerfi, stífum eða mjúkum 

topp ásamt botni og fótum.

King-stærð (193x203 cm)

17.155 kr. Á MÁNUÐI*

Tilboðsverð frá 194.204 kr.

Queen-stærð (153x203 cm)

12.424 kr. Á MÁNUÐI*

Tilboðsverð frá 139.356 kr.

TILBOÐ! 

Rýmum fyrir nýjum vörumRýmum fyrir nýjum vörum

90x200sm stillanlegt einstaklings- 

11.594 kr. Á MÁNUÐI
STAÐGREITT

Á MÁNUÐI*

Á MÁNUÐI*

12 MÁNAÐAVAXTALAUST LÁN OG FYRSTA GREIÐSLAÍ JANÚAR 2018!

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

Í ICELAND ENGIHJALLA,

GLAMOUR fylgir með 
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is

Nennir þú að vera matchið 
sem sendir ekki dickpic á 
degi tvö?“

Svona hljóðuðu skilaboð sem 
mér bárust á dögunum. Sem ein-
staklingur sem hefur ekki (enn þá) 
sent frá mér slíkt myndefni voru 
fyrstu viðbrögð að móðgast örlítið. 
Eftir að hafa hugsað málið lengur 
var niðurstaðan sú að líklegast 
væri vandamálið stærra en ég gerði 
mér grein fyrir og ótti stelpunnar á 
rökum reistur.

Það er hluti af forréttindum 
mínum sem stak í sniðmengi 
hvítra, gagnkynhneigðra karl-
manna að litlar líkur eru á að slíkar 
óumbeðnar myndir berist mér. 
Mín upplifun af viðfangsefninu er 
því að mestu leyti af samræðum við 
fólk í áhættuhópum. Þannig komst 
ég til dæmis að því að stundum er 
hugtakið „snappína“, samsetning 
Snapchat og standpína, notað 
um þetta og að þær berist í öllum 
stærðum og gerðum. Það hvort 
menn séu vaxnir sem hross eða 
hrúðurkarl hefur víst lítið að segja. 
Þá er þetta miklu algengara en mig 
óraði fyrir. Sumar tala meira að 
segja um að suma daga fái þær fleiri 
typpamyndir en máltíðir.

Klassískt máltæki segir að mynd 
segi meira en þúsund orð. Myndin 
þýðir hálfvegis: „Hei, hér er ég í öllu 
mínu veldi. Ég smætta konur og 
sendi þeim myndir sem þær hafa 
sennilega takmarkaðan áhuga á. 
Take it or leave it.“

Fyrir utan að auglýsa hve ótrú-
lega frábær, réttsýnn og hógvær ég 
er þjóna þessi skrif því að spyrja 
spurninga. Ég hef nefnilega heyrt 
frá mörgum sem hafa fengið svona 
myndir en engan sem gengist hefur 
við því að senda slíkar. Hvað hugs-
arðu áður en þú sendir? Kastarðu 
út á mörgum stöngum í von um að 
ein bíti á agnið? Hví hættirðu þessu 
ekki? Hægt er að svara í kommenta-
kerfinu eða með því að senda póst.

Snappínan
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