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Messi hver?
Strákarnir okkar bitu í skjaldarrendur og stóðust  

atlögur Argentínumanna. Allt um leikinn sögulega  
á síðum 2, 12, 35 og 36

frettabladid.is styður
íslenska landsliðið



frettabladid.is er 
með þér á HM! 
Fréttir og beinar 
textalýsingar 

Stemningin í máli 
og myndum

Viðtöl og 

frettabladid.is mun færa landsmönnum fréttir daglega frá HM í Rússlandi.

Ekki missa af neinu, fylgdu 
Fréttablaðinu á Facebook
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guð-
mundur Stein-
grímsson skrifar 
um söguna 
um smá-
blómið 
eilífa. 11 

SPORT Stórleikurinn gegn Arg-
entínu gerður upp. 12

TÍMAMÓT Kenndu unglingum 
undirstöðuatriði í skurðlækn-
ingum. 36

LÍFIÐ Með rokkstjörnudrauma 
en endaði sem meistarakokkur. 
22

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

EFNAHAGSMÁL Byggingariðnaður 
og mannvirkjagerð er sú grein hag-
kerfisins sem vex hraðast um þessar 
mundir. Þetta kemur fram í nýrri 
greiningu Samtaka iðnaðarins. Er 
þar bæði horft til fárfestingar í hag-
kerfinu og fjölgunar starfa.

Samkvæmt tölum sem Hagstofan 
birti 12. júní voru að meðaltali í 
hagkerfinu öllu 7.200 fleiri nýir 
launþegar á vinnumarkaði á fyrsta 
fjórðungi ársins en á sama ársfjórð-
ungi í fyrra. Tæplega 1.600 þessara 
nýju starfa voru í byggingariðnaði 

og mannvirkjagerð. Merkir þetta að 
um 22 prósent allra nýrra starfa sem 
sköpuðust í hagkerfinu á tímabilinu 
eru í þessari grein. 

Í heild fjölgaði launþegum í hag-
kerfinu um 4 prósent á fyrsta árs-
fjórðungi. Á sama tíma fjölgaði 
launþegum í byggingariðnaði og 
mannvirkjagerð um tæplega 14 
prósent.

Þá sýna tölur Hagstofunnar líka 
að fjárfesting jókst í hagkerfinu 
um 11,6 prósent á fyrsta fjórðungi 
þessa árs frá sama ársfjórðungi í 

fyrra. Vöxtinn má að mestu rekja 
til íbúðafjárfestinga sem jukust um 
38 prósent sem er mikill vöxtur. Á 
sama tíma jókst fjárfesting atvinnu-

vega um 7,1 prósent og fjárfesting 
hins opinbera um einungis 2,2 pró-
sent.

Samtök iðnaðarins segja það 
ljóst að íbúðafjárfesting sé loks að 
taka kröftuglega við sér eftir mikla 
ládeyðu, sem sé afar jákvætt. 

„Í fjölda íbúða er fjölgunin mest 
í Reykjavík en í könnun sem við 
gerðum fyrir skömmu kemur fram 
að prósentulega er vöxturinn 
mestur í nágrannasveitarfélögum 
höfuðborgarsvæðisins. Hann er svo-
lítið að færast út í jaðarinn og það 

kann að vera vegna þess að framboð 
á íbúðum hefur verið takmarkað 
hér og hefur verið að aukast þar og 
verðþróunin hefur verið með þeim 
hætti að munurinn á verði í 101 og 
á jaðarsvæðum hefur verið mikill,“ 
segir Ingólfur Bender, aðalhagfræð-
ingur Samtaka iðnaðarins.

Ingólfur segist telja að vel flestar 
þessara íbúða séu ætlaðar fyrir 
almennan markað. 

„Langmest er þetta fjölbýli og 
afskaplega lítið byggt af einbýli,“ 
segir hann. – jhh

Íbúðafjárfesting er farin að taka við sér
Störfum fjölgar mest í byggingariðnaði og mannvirkjagerð, eða um 1.600 störf. Samtök iðnaðarins segja íbúðafjárfestingu loks vera 
farna að taka við sér. Fjárfesting í íbúðabyggingum vex langtum meira en fjárfesting atvinnuvega og fjárfesting hins opinbera. 

Ingólfur  
Bender

Ágæt mæting var í skrúðgönguna í miðbæ Reykjavíkur í gær þegar enn einu afmæli Jóns Sigurðssonar var fagnað. Hundrað ára fullveldisafmælið setti svip sinn á ræðuhöld dagsins en 
hugur og hjörtu flestra landsmanna eru þó í hjá strákunum okkar í Rússlandi sem eru eiginlegir boðberar þjóðhátíðarstemmingar landsmanna þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir 
gerði umræðu um stjórnmál og 
hættuna sem stafar af samfélags-
miðlum að umtalsefni í fyrstu þjóð-
hátíðarræðu sinni á Austurvelli í 
gær. 

Ráðherra sagði þá umræðu sem 
fram fari með stuttorðum 280 stafa-
bils yfirlýsingum gera það að verk-
um að dýpri umræða um stjórnmál 
ætti undir högg að sækja og varaði 
við pólitísku umhverfi sem nú þegar 
einkenndist af því að samvinna og 
málamiðlanir sem lengi hefðu verið 
undirstaða lýðræðissamfélagsins 
væru orðnar löstur en ekki kostur.  

Stjórnmálafræðingurinn Eva 
Heiða Önnudóttir tekur undir 
áhyggjur ráðherra að nokkru leyti 
en varar við því að fólk máli skratt-
ann á vegginn. 
– aá / sjá síðu 4

Hefur áhyggjur 
af umræðunni



Veður

Norðan- og síðar norðvestanátt 
í dag víða 8-13 m/s. Rigning um 
landið norðanvert, en lengst af þurrt 
sunnan til. SJÁ SÍÐU 18

Veður

fyrir þá kröfuhörðu

Gerir sláttinn auðveldari
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Akureyri:
Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og
netverslun:

www.thor.is

Fjallkona ársins 

Leikkonan Sigrún Edda Björnsdóttir var fjallkona ársins 2018 á þjóðhátíðardeginum í gær en fjallkonan er tákngervingur Íslands. Venju samkvæmt 
klæddist fjallkonan skautbúningum en sá er ávallt sá sami ár eftir ár og geymdur á Árbæjarsafni þess á milli. Sigrún flutti ávarp á hátíðarathöfn 
Alþingis og forsætisráðuneytisins á Austurvelli en það var að þessu sinni í formi ljóðs eftir skáldið Lindu Vilhjálmsdóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

KNATTSPYRNA Heimir Hallgrímsson, 
þjálfari íslenska karlalandsliðsins í 
knattspyrnu, var skiljanlega í skýj-
unum eftir æfingu liðsins í Kabar-
dinka í gær. Lærisveinar Heimis 
gerðu sér lítið fyrir og nældu í stig 
gegn Argentínu, einu af bestu liðum 
heims, silfurliðinu frá HM 2014 með 
einn besta leikmann heims innan-
borðs, Lionel Messi, deginum áður 
í Moskvu.

„Fyrst og fremst fundum við fyrir 
stolti, bæði af strákunum og af því 
að fá að vera hluti af þessum hóp. 
Að fá að vinna með þessum hóp eru 
forréttindi og það að vera Íslend-
ingur með íslenska landsliðið á HM 
eru forréttindi. Við þjálfarateymið 
höfum talað um það að sitja ekki 
einir um þetta,“ sagði Heimir hóg-
vær og bætti við:

„Við erum með teymi í kringum 
okkur sem við viljum að njóti 
reynslunnar því vitum ekki hversu 
oft þetta gerist í framtíðinni. Við 
viljum að þessi reynsla skili sér inn 
í íslenska knattspyrnu og hjálpi 
okkur öllum við að styrkja undir-
stöðurnar og verða betri fótbolta-
þjóð.“

Eftir flotta sóknartilburði í fyrri 
hálfleik lá íslenska liðið mikið til 
baka í seinni hálfleik og náði lítið 
að herja á mark Argentínu.

„Við lærum það af þessum leik 
að vernda boltann meira þegar við 
erum með hann, með því spörum 
við orku því það tekur meira á að 
verjast en að sækja. Við getum gert 
betur sóknarlega en það er kannski 
eðlilegt að falla til baka gegn jafn 
sterkum mótherja þegar staðan er 
jöfn seint í seinni hálfleik,“ sagði 
Heimir og hélt áfram:

„Við vissum fyrir leik að við 
þyrftum að verjast 60-70 prósent 
af leiknum, það var lítið sem kom 
okkur á óvart. Þegar þú ert að verjast 
svona mikið þá er þetta forgangur-
inn og þú þarft að vita að þú standir 
hann vel. Þegar við vorum með bolt-
ann náðum við að skapa góð færi en 

við áttum stigið fyllilega skilið.“
Við komuna til Kabardinka 

beið móttökunefnd strákanna og 
voru íbúar bæjarins búnir að mála 
íslenska fánann á lök. Það hlýjaði 
Heimi um hjartaræturnar.

„Þetta er þannig staður að okkur 
líður mjög vel hérna, þó að við séum 
bara búnir að vera hérna í viku þá 
er strax komin þessi góða tilfinning. 
Við vorum með augastað á því þegar 
við völdum þetta svæði, það er fal-
legt hérna en góð orka úr Svarta-
hafinu og fjöllunum í kring þó að 
þetta sé lítill og sætur bær. Það var 
afar gaman að fá þessar móttökur. 
Við töluðum eftir leikinn um að 
fara aftur heim og maður finnur að 
það gleðjast allir við að vera að fara 
aftur hingað, það segir ýmislegt um 
staðinn.“
kristinnpall@frettabladid.is

Heimir segir stigið gegn 
Argentínu verðskuldað
Landsliðsþjálfari Íslands var brosmildur á æfingu liðsins í gær eftir jafn tefli 
gegn Argentínu. Landsliðið fékk ljúfar móttökur þegar það sneri aftur til í 
Kabardinka þar sem íbúar bæjarins voru búnir að mála íslenska fánann á lök. 

Heimir eftir að leikurinn gegn Argentínu var flautaður af. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Við lærum af 

þessum leik að 

vernda boltann meira þegar 

við erum með hann, með því 

spörum við orku því það 

tekur meira á að verjast en 

sækja.

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari

DÓMSMÁL Refsing Friðjóns Björg-
vins Gunnarssonar, sem var eigandi 
Buy.is, var milduð um tólf mánuði og 
tæpar fimmtíu milljónir í Landsrétti 
fyrir helgi. Eiginkonu hans var ekki 
gerð refsing þar sem brot hennar 
þóttu fyrnd.

Friðjón var ákærður fyrir að skila 
röngum virðisaukaskattsskýrslum 
tveggja félaga árin 2012 og 2013 og 
að hafa vantalið tekjur sínar gjald-
árin 2011 til 2013. Alls var honum 
gefið að sök að hafa vantalið ríflega 
hundrað milljónir til skatts.

Í fyrra var Friðjón dæmdur í 
tveggja og hálfs árs fangelsi og 
til greiðslu tæplega 308 milljóna 
sektar fyrir skattalagabrot og pen-
ingaþvætti. Eiginkona hans hlaut 
fjögurra mánaða skilorðsbundinn 
dóm fyrir peningaþvætti.

Milli þess að Friðjón var sak-
felldur í héraði og þar til málið fór 
fyrir Landsrétt hafði Mannréttinda-
dómstóll Evrópu (MDE) kveðið 
upp dóm sinn í máli Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar og Tryggva Jónssonar 
gegn ríkinu. Málið varðaði tvöfalda 
refsingu vegna sama máls við með-
ferð skattayfirvalda og sakamáls.

Með hliðsjón af dómi MDE, og 
dómi Hæstaréttar í svipuðu máli 
síðasta haust, var Friðjón sýknaður 
af ákæru sem varðaði hans eigin 
framtöl þar sem ekki var næg sam-
þætting í tíma við meðferð málsins 
hjá skattayfirvöldum og lögreglu.

Við ákvörðun refsingar var litið 
til þess hve langan tíma tók að reka 
og rannsaka málið en einnig var litið 
til einbeitts brotavilja hans og hárra 
fjárhæða. – jóe

Refsing eiganda 
Buy.is milduð

Friðjón Björgvin Gunnarsson, eigandi 
Buy.is. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KNATTSPYRNA Stórstjarnan Lionel 
Messi vildi skiptast á treyjum við 
Birki Bjarnason, kantmann íslenska 
landsliðsins, að loknu 1-1 jafntefli 
Íslands og Argentínu í fyrradag.

Birkir hóf leikinn á vinstri vængn-
um en færði sig inn á miðja miðjuna 
eftir að Jóhann Berg Guðmundsson 
haltraði meiddur af velli. Háði hann 
þar margar rimmur við hinn snjalla 
og lágvaxna galdramann og tókst að 
halda honum í skefjum.

Rithöfundurinn Þorgrímur Þrá-
insson, sem jafnframt er fyrrver-
andi landsliðsmaður og formaður 
landsliðsnefndar karla, birtir mynd 
á Instagram-reikningi sínum af Birki 
með treyju Messi. Segir Þorgrímur 
að Messi hafi beðið um treyju Birkis 
í leikslok. Ekki verður annað séð en 
Birkir hafi fallist á þá bón gegn því 
að fá treyju Argentínumannsins í 
staðinn. – hó

Messi vildi fá 
treyju Birkis 
Bjarnasonar
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Verð frá:
Yaris – 2.410.000 kr.
Yaris Hybrid – 2.750.000 kr.

Að fara af stað út í hvern dag á nettum og nýstárlegum Yaris er ómetanlegt. Þannig byrja allar ferðir vel, jafnt styttri sem lengri.

Komdu og reynsluaktu Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.

Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu 
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Kauptúni 6 Baldursnesi 1 Njarðarbraut 19 Fossnesi 14 
 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Yaris Hybrid
Sjálfhlaðandi Hybrid



SAMFÉLAG Á sama tíma og Katrín 
Jakobsdóttir forsætisráðherra flutti 
þjóðhátíðarræðu á Austurvelli í 
gærmorgun blakti tyrkneski fán-
inn við hún á þaki stjórnarráðsins 
við Lækjargötu. Það var aðgerðar-
hópurinn Hvar er Haukur? sem stóð 
fyrir þessum fánaskiptagjörningi en 
í gær voru tíu ár liðinn frá gjörningi 
Hauks Hilmarssonar sem flaggaði 
byltingarfána Jörundar hundadaga-
konungs á sama þaki. Sá sem flagg-
aði var handtekinn við stjórnarráðið 
skömmu eftir gjörninginn og fluttur 
á lögreglustöðina við Hverfisgötu.

Markmið gjörningsins var að 
vekja athygli á linkind íslenskra 
stjórnvalda gagnvart tyrkneskum 
stjórnvöldum við leitina að Hauki, 
en hópnum þykir tyrkneska lögregl-
an í raun ráða ferð íslenskra stjórn-
valda í málinu. Því hafi verið vel við 
hæfi á þjóðhátíðardegi Íslendinga 
að gera þessi óvæntu valdaskipti 
sýnileg. – aá

Fáni Tyrklands 
dreginn að húni

Tyrkneski fáninn fékk að blakta í 
örfáar mínútur á þaki stjórnarráðsins. 

Ekkert hefur spurst til 

Hauks síðan hann barðist 

gegn ISIS í Sýrlandi.

STJÓRNMÁL Í fyrstu þjóðhátíðar-
ræðu sinni sem forsætisráðherra 
gerði Katrín Jakobsdóttir tækni-
breytingar og áhrif þeirra á stjórn-
málaumræðuna að sérstöku 
umræðuefni. Hún varaði við því að 
umræða á samfélagsmiðlum, sem 
ekki megi spanna meira en 280 
stafabil, valdi því að dýpri stjórn-
málaumræða eigi undir högg að 
sækja. Þessi þróun ýti frekar undir 
sundrandi umræðu í pólitísku 
umhverfi sem einkennist af því að 
samvinna og málamiðlanir sem 
lengi hafi verið undirstaða lýðræðis-
samfélagsins séu orðnar löstur en 
ekki kostur.

Ekki er fyllilega skýrt hvort 
forsætisráðherra var að vísa til 
íslenskra stjórnmála sérstaklega 
með skírskotun sinni til breyttra 
viðhorfa til samvinnu og mála-
miðlana, en flokkur forsætisráð-
herra hefur mátt þola mikla gagn-
rýni vegna ríkisstjórnarsamstarfs 
með flokkum sem hafa mjög ólíkar 
áherslur á sviðum skatta- og velferð-
armála, umhverfismála og varnar-
samstarfs á vettvangi NATO.

„Mér finnst þetta mjög áhuga-
verðir punktar hjá henni því það 
er alveg tilefni til að hafa áhyggjur 
en svo hættir okkur líka til að mála 
skrattann á vegginn og segja að 
þetta sé allt að fara til fjandans,“ 
segir Eva Heiða Önnudóttir stjórn-
málafræðingur aðspurð um breyt-
ingar á stjórnmálaumræðunni með 
tilkomu samfélagsmiðla og áhrifa 
tæknibreytinga á þá.

Eva segir að frasar og yfirlýsingar 
stjórnmálamanna á samfélags-
miðlum hafi sáralítil áhrif á þá sem 
hafi raunverulegan áhuga á stjórn-

málum og fylgist vel með. Rann-
sóknir sýni að áhugi á stjórnmálum 
hafi haldist frekar svipaður frá því 
mælingar hófust. Áhrifanna kunni 
hins vegar mest að gæta hjá þeim 

sem hafi lítinn áhuga og fylgist ekki 
eins vel með og hinir áhugasömu, 
enda hafi slíkri orðræðu gjarnan 
verið beint að þeim hópi. „Það er 
alvarleg þróun sem ber að hafa 
áhyggjur af,“ segir hún.

Eva segir umræðuna um hnign-
andi stjórnmálaumræðu ekki nýja 
af nálinni og vísar til þess að fyrir 
nokkrum áratugum hafi pólitísk 
umræða, einkum í Bandaríkjunum, 
byrjað að þróast út í stutta frasa í 
ljósvakamiðlum en hún hafi fundið 
sér nýjan farveg vegna samfélags-
miðla þar sem menn geti, með 

stuttum yfirlýsingum, náð til miklu 
fleiri á skemmri tíma en áður.

Þá komi frasaumræðan gjarnan 
með popúlískum hreyfingum bæði 
til hægri og vinstri og nýlegar upp-
sveiflur slíkra hreyfinga séu ekki 
einsdæmi heldur falli þær og rísi í 
bylgjum.

Aðspurð segir Eva að þrátt fyrir 
þetta séu engin merki um að gæði 
og dýpt í pólitískri umræðu eigi 
frekar undir högg að sækja nú en 
áður, enda hverfi slík umræða ekki 
þótt hitt bætist við. 
adalheidur@frettabladid.is

Lýsti áhyggjum af umræðu um 
stjórnmál á samfélagsmiðlum
Forsætisráðherra vék að sundrandi stjórnmálaumræðu í fyrstu þjóðhátíðarræðu sinni í gær. Dýpri umræða 
eigi undir högg að sækja. Pólitískt umhverfi einkennist af því að samvinna og málamiðlanir séu orðnar 
löstur en ekki kostur. Stjórnmálafræðingur tekur að nokkru leyti undir og segir tilefni til að hafa áhyggjur.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flutti sína fyrstu þjóðhátíðarræðu á Austurvelli í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

En svo hættir okkur 

líka til að mála 

skrattann á vegginn og segja 

að þetta sé allt að fara til 

fjandans. 

Eva Heiða Önnudóttir, stjórnmála-
fræðingur

SAMFÉLAG „Ég get ekki fullþakkað 
að hann skuli fá að upplifa að einka-
dóttir hans skyldi vera valin borgar-
listamaður og fá heiðursorðu,“ segir 
Edda Björgvinsdóttir, leikkona, nýr 
handhafi fálkaorðu og nafnbótarinn-
ar borgarlistamaður Reykjavíkur, um 
95 ára gamlan föður sinn.

Listaferill Eddu er öllum kunnur, 
en hún hefur að undanförnu ein-
beitt sér æ meir að jákvæðri sálfræði 
og hamingjufræðum. Það stendur 

ekki á svörum þegar hún er innt 
eftir fræðilegri úttekt á gengi íslenska 
karlalandsliðsins.

„Alvöru hamingjumælingar sýna 
að undirstaðan er að eiga alvöru 
tengsl við fólk. Í íþrótta- og lista-
heiminum þar sem virkilega er lögð 
áhersla á þessar mannlegu tengingar 
sést að það ræður úrslitum í öllu sem 
maður gerir,“ segir Edda og bætir 
við: „Af því við erum svo fá og smá 
þá erum með svo miklu sterkari og 

betri svona tengingar. Ég er gersam-
lega handviss um að þetta er lykill-
inn að því hvað við eigum mikið af 
ótrúlega frábæru afreksfólki.“

Edda segir ekkert yfirnáttúrulegt 
við þetta heldur sé um líkamlegt, 
hormónatengt fyrirbæri að ræða. 
„Svo er lögð mikil áhersla á þetta hér 
bæði hjá þjálfurum og stjórnendum 
í listum, að vera kærleiksríkur og 
umfaðma aðra. Það bætir líka sjálfs-
myndina og eykur sjálfstraust.“ 

Edda er nýorðin sérfræðingur í 
knattspyrnu eftir hraðsoðinn þriggja 
kortera kúrs þegar sjúkraþjálfarinn 
hennar varð þess áskynja að hún var 
ekki nægilega vel inni í æðinu sem 
nú gengur yfir þjóðina.

„Ég var bara komin með utan-
bókarlærða rullu eftir þennan kúrs 
hjá honum og gat náttúrulega slegið 
um mig á leiksýningu um kvöldið og 
svo náttúrulega öskraði ég svoleiðis 
af gleði yfir leiknum.“ – aá

Borgarlistamaðurinn varð HM-sérfræðingur á þremur korterum

Edda Björgvinsdóttir við athöfnina í 
Höfða. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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TÖFFARINN
Í FJÖLSKYLDUNNI

STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA+ ER MEÐAL ANNARS:
Lykillaust aðgengi, premium áklæði, 18" álfelgur, sólþak, úrvalspakki svartur, íslenskur 
leiðsögubúnaður, bakkmyndavél, 6 öryggisloftpúðar, ABS með EBD, ESP skriðvörn, ISOFIX 
barnabílstólafestingar, Bluetooth handfrjáls símabúnaður, útvarp með geislaspilara, AUX og 
USB tengi fyrir MP3 spilara, 60/40 skipting á aftursætum, samlitir speglar og hurðarhúnar, 
krómaðir hurðaopnarar, hæðarstilling á bílstjórasæti, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, 
sjálfvirk loftkæling, hraðastillir (Cruise Control), aksturstölva, rafdrifnir útispeglar, rafdrifnar rúður, 
þokuljós, varadekk, fjarstýrðar samlæsingar, hraðanæmt vökvastýri.

NISSAN JUKE ACENTA+
FJÓRHJÓLADRIFINN / SJÁLFSKIPTUR 
190 HESTÖFL / EYÐSLA 6,5 L/100 KM*

4.190.000 KR.



Fyrir þig í Lyfju

Voltaren Gel er bæði verkjastillandi 
og bólgueyðandi

Vöðva eða liðverkir?

Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. 
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

upplýpp singar á umbúðum og fylgiseðlii f ffffyriryriryriryriry tnotnottnotnotttnotttottnotkunkkunkkunkun kunkunu lyfslyfslyfslyfsfflyfsy iiins.ins.ins.iiins. 
ýsingar gg um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

15%
afslátturaf 100g og 150g Voltaren Gel

LÖGREGLUMÁL Þriggja kílóa kókaín-
smygl í Skógafossi í lok júní fyrir 
þremur árum er enn óupplýst hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 
Enn liggja allir skipverjar Skógafoss 
undir grun og hafa réttarstöðu sak-
bornings.

Margeir Sveinsson aðstoðaryfir-
lögregluþjónn segir málið enn til 
rannsóknar og að lögreglan hafi 
ekki gefið rannsóknina upp á bát-
inn þó að henni hafi ekkert miðað 
áfram. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins fundust efnin í bak-
poka í gámi í skipinu sem notaður 
er af áhöfninni. Starfsmaður Toll-
stjóra á að hafa fundið efnin og 
byrjað að spyrjast fyrir um í skipinu 
hver ætti téðan bakpoka.

Tollvörðurinn fór því samkvæmt 
þessu ekki eftir settum verklags-
reglum en þegar efni sem þessi finn-
ast á að kalla lögreglu til og tryggja 
vettvang svo að rannsóknarhags-
munir spillist ekki. Í þessu tilfelli 
var það ekki gert og skipverjum 
gert kunnugt að efni hefðu fundist 
í skipinu.

Lögreglan sendi rannsóknargögn 
til Svíþjóðar til frekari greiningar 
sumarið 2016. Sú rannsókn hefur 
hingað til ekki skilað neinum 
árangri.

„Við erum með málið opið og 
erum ekki búnir að leggja það upp. 
Við erum ekki að gefast alveg upp. 
Ég er ekki með það á hreinu hversu 
margir hafa verið yfirheyrðir eða 

hvað það er búið að tala við marga,“ 
segir Margeir. 

„Málið er enn á sama stað og árið 
2016. Við erum bara að reyna að sjá 
hvort við fáum eitthvað inn sem 
gæti leitt okkur á sporið. Við ljúkum 
ekki svona málum einn, tveir og 
þrír,“ bætir Margeir við.

Götuvirði efnanna er í kringum 
eitt hundrað milljónir króna. 
Styrkleiki efna á götunni er oft 
mun minni en þeirra sem finnast í 
innflutningi og er virði efnanna oft 
margfaldað með því að drýgja þau. 
Á meðan málið er enn opið til rann-
sóknar eru allir skipverjar, hvort 
sem þeir voru í umræddri ferð eða 
voru í landi í fríi, grunaðir í málinu.
sveinn@frettabladid.is

Eigandi þriggja kílóa af kókaíni ófundinn
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur í þrjú ár rembst við að leysa ráðgátuna um hver hafi smyglað þremur kílóum af kókaíni í Skóga-
fossi sumarið 2015. Allir skipverjar liggja enn undir grun á meðan málið þokast ekkert. Götuvirði efnanna nemur um 100 milljónum.

Allir skipverjar hafa enn réttarstöðu sakbornings. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jolie kannaði aðstæður í Mósúl

Bandaríska leikkonan og sérlegur erindreki Flóttamannastofnunar Sameinuðu Þjóðanna, Angelina Jolie, ræddi við íbúa í vesturhluta Mósúl í Írak 
í gær. Borgin hefur nánast verið jöfnuð við jörðu í átökum ISIS og hersveita Íraka, Bandaríkjamanna, Frakka og Kúrda. Hér ræðir Jolie við hina átta 
ára gömlu Farak en hún þjáist af sjaldgæfum erfðasjúkdómi og áfallastreituröskun eftir að hafa orðið vitni að voðaverkum ISIS.  NORDICPHOTOS/GETTY

1  Hetju leg 
frammi staða 

Íslands skilaði stigi

2  Google flaggar 
íslenska fánanum

3   Sósíalista- 
flokkurinn vill 

banna laun fyrir 
fundar setu

4  Býst við að 
Jóhann Berg verði 

lengi frá

5  Stal korti for eldra 
sinna og eyddi 

800 þúsund í 
tölvu leik

MEST LESIÐ
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Nám sem nýtist mér beint í starfi. Einstakt að geta tekið 
allt í fjarnámi án þess að þurfa sérstakan búnað til. 
Signý Björk Kristjánsdóttir, Bókaranám fyrir lengra komna.

UPPLIFUN NEMENDA

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550  
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is
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VIÐURKENNDUR BÓKARI – LOKAHLUTI

Öflugt nám fyrir þá sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnu-
markaði með aukinni menntun og stefna á próf til viðurkennds 
bókara á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um 
bókhald.

FYRIR HVERJA?

Gagnlegt og áhugavert nám sem gerir miklar kröfur til nemenda. 
Námið hentar þeim sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði 
með aukinni menntun og hafa áhuga á að ná frama innan bókhalds-, 
fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana og styrkja kunnáttu sína. 

VIÐFANGSEFNI

Námið skiptist í eftirfarandi hluta: • Reikningshald
        • Upplýsingatækni
        • Skattskil
 
STAÐNÁM OG/EÐA FJARKENNSLA Í BEINNI - ÞITT ER VALIÐ!

Kennsla fer fram bæði í formi fyrirlestra og verklegra æfinga og er  
í boði í staðnámi, fjarkennslu í beinni og þar að auki fá nemendur  
nú aðgang að upptökum frá kennslustundum í Fræðsluskýinu. 

Hefst 9. ágúst  •  Lýkur í desember 2018. AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið ný starfstækifæri   
 að loknu námi.

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni  
 ásamt góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur   
 upptökur af völdum hlutum námskeiðanna.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað 
fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til viður-
kenningar bókara á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í fimm hluta: • Bókhald – grunnur 
  • Verkefnastjórnun með MindManager
  • Bókaranám fyrir lengra komna   
  • Skattskil einstaklinga með rekstur   
  • Viðurkenndur bókari - lokahluti
  

Hefst 3. október  •  Lýkur í desember 2019

Námið hjá Promennt gagnast mér gríðarlega 
vel á nýjum starfsvettvangi enda mjög hagnýtt 
bókhaldsnám. Möguleiki á stað- og fjarnámi skipti 
mig mjög miklu þar sem ég var í fæðingarorlofi 
mestan hluta námstímans. Í kjölfar þessa skemmtilega 
og krefjandi náms sinni ég nú verkefnum aðal-
bókara/fjármálastjóra í nýju starfi í ört vaxandi 
nýsköpunarfyrirtæki.

Ingunn Guðbrandsdóttir, fyrrverandi 
nemandi á Framabraut – Viðurkenndur bókari
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BANDARÍKIN Á sex vikna tímabili 
voru tæplega tvö þúsund börn 
aðskilin frá fjölskyldum sínum við 
komuna til Bandaríkjanna. Um börn 
ólöglegra innflytjenda er að ræða. 
Málamyndafrumvarp hefur verið 
lagt fram á þinginu.

Frá því að Donald Trump tók við 
völdum hafa stjórnvöld boðað hertar 
aðgerðir gegn fólki sem reynir að 
komast með ólöglegum hætti inn 
í landið. Áður var sú regla í gildi að 
fólk sem var stöðvað við að reyna 
að komast ólöglega yfir landamærin 
var sektað. Meðal aðgerða sem 
gripið hefur verið til er að saksækja 
fólk sem gómað er á landamær-
unum. Börn eru tekin frá foreldrum 
á meðan dómsmál er rekið.

Meðan málareksturinn stendur 
yfir er börnunum komið til barna-
verndaryfirvalda sem hugsa um þau 
eða koma þeim í fóstur. Vegna þess 
fjölda sem reynir að komast ólög-
lega inn í landið eru slík úrræði af 
skornum skammti en áætlað er að 
um 1.500 séu handteknir daglega 
við athæfið. 

Bandarísk stjórnvöld birtu fyrir 
skemmstu upplýsingar um hve mörg 
börn hefðu sætt slíkri meðferð að 
undanförnu. Gögnin leiddu meðal 

annars í ljós að frá 19. apríl til 31. maí 
voru 1.995 börn tekin frá foreldrum 
sinna. Aldursdreifing barnanna 
fékkst ekki uppgefin.

„Ég vil vitna til skýrra og spakra 
orða postulans Páls úr bréfum hans 
til Rómverja um að rétt sé að lúta 
lögum yfirvalda því þau eru skipuð 
af Guði,“ sagði dómsmálaráðherr-
ann Jeff Sessions spurður um málið. 

„Stefna okkar, sem getur haft það í 
för með sér að börn séu aðskilin frá 
foreldrum sínum í skamma stund, er 
hvorki óvanaleg né óréttlætanleg.“

„Demókratar eru að stía fjöl-
skyldum í sundur með hræðilegri 
og ómannúðlegri framgöngu sinni á 
þinginu. Frumvarp um breytingar á 
innflytjendalöggjöfinni VERÐUR að 
innihalda fjárheimildir fyrir Vegg-
inn,“ ritaði forsetinn.

„Demókratar geta bætt fyrir að 
þeir sundri fjölskyldum ólöglegra 
innflytjenda með því að vinna með 
Repúblíkönum að nýjum innflytj-
endalögum til tilbreytingar!“ tísti 
Trump síðar.

Aðgerðir stjórnarinnar hafa verið 
harðlega gagnrýndar af Demókröt-
um en flestir Repúblíkanar styðja 
þær. Það er þó ekki algilt. Paul Ryan, 
forseti fulltrúadeildar þingsins, 
sagði meðal annars að hann væri 
ekki laus við áhyggjur yfir með-
ferðinni sem börnin sæta. Þá lögðu 
nokkrir þingmenn flokksins fram 
tillögu á þinginu í liðinni viku þess 
efnis að fjölskyldur skyldu vistaðar 
saman meðan mál þeirra væru leidd 
til lykta. Áætlað er að greidd verði 
atkvæði um frumvarpið í vikunni.
joli@frettabladid.is

Forsetinn kennir Demókrötum 
um að fjölskyldum er sundrað
Hörð stefna bandarískra yfirvalda gegn ólöglegum innflytjendum hefur haft aðskilnað minnst tvö þúsund 
barna frá foreldrum sínum í för með sér. Trump segir engar breytingar verða gerðar á innflytjendalögum 
nema fjárheimildir fáist til að reisa vegg milli Bandaríkjanna og Mexíkó. Biblían notuð sem rökstuðningur.

Stefnu bandarískra yfirvalda hefur verið mótmælt víða.  NORDICPHOTOS/GETTY

Demókratar eru að 

stía fjölskyldum í 

sundur með hræðilegri og 

ómannúðlegri framgöngu 

sinni á þinginu.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna

SPÁNN Björgunarskipið Aquarius 
kom til hafnar í spænska bænum 
Valencia í gær. Um borð voru 629 
flóttamenn sem bjargað var fyrr í 
vikunni, en bæði ríkisstjórn Ítalíu 
og Möltu neituðu að hleypa þeim 
í land fyrr í vikunni. Nýr forsætis-
ráðherra Spánar, Pedro Sanchez, 
tilkynnti þá að Spánn gæti tekið 
við fólkinu.

Rúmlega 2.000 sjálfboðaliðar frá 
Rauða krossinum tóku við flótta-
mönnunum þegar þeir komu til 
Valencia í gær.

„Sorgleg hrakningaför fólksins 
um borð í Aquarius er enn ein 
áminning um að allt fólk, sama 
hvaðan það kemur eða hver staða 
þeirra er, ætti að hafa greiðan 
aðgang að aðstoð og vernd,“ sagði 
Elhadj As Sy, æðsti yfirmaður Rauða 
krossins, í tilkynningu og bætti við: 
„Engin manneskja er „ólögleg“.“ – la

Aqu arius komið 
til Spánar

Aquarius komið í höfn á Spáni eftir 
langt ferðalag. NORDICPHOTOS/GETTY

Aquarius var meinað að 

leggja að höfn á Ítalíu og 

Möltu.
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Miðnæturhlaup Suzuki fer fram fimmtudags-
kvöldið 21.júní 2018 í tuttugasta og sjötta 
sinn. Hlaupið hefst og endar í Laugardalnum. Að 
því loknu er öllum þátttakendum boðið í sund.
 
Þú borgar lægra gjald ef þú skráir þig á 
midnaeturhlaup.is fyrir miðnætti miðvikudaginn 
20.júní.

UPPLÝSINGAR Á MIDNAETURHLAUP.IS

Vertu með í 
Miðnæturhlaupi Suzuki 

Suzuki er stoltur samstarfsaðili Miðnæturhlaups Suzuki og Reykjavíkurmaraþons

MAKEDÓNÍA Utanríkisráðherrar 
nágrannaríkjanna Grikklands og 
Makedóníu undirrituðu í gær sögu-
legt samkomulag sem bindur enda 
á áratuga langa deilu um heiti síðar-
nefnda ríkisins. Samkvæmt sam-
komulaginu mun síðarnefnda ríkið, 
sem kallað hefur verið Fyrrum Júgó-
slavíulýðveldið Makedónía, heita 
Norður-Makedónía.

Frá því að Júgóslavía liðaðist í 
sundur hefur verið deilt um nafn 
Makedóníu. Í Grikklandi hafa menn 
meðal annars óttast að nágrannarnir 
í norðri stefni að því að sölsa undir 
sig Suður-Makedóníu en þar er um 
að ræða hérað í Grikklandi með um 
2,4 milljónir íbúa. Héraðið er innan 
landamæra hins forna konungsríkis 
Makedóníu sem Alexander mikli fór 
fyrir öldum fyrir fæðingu Krists.

Deilan hefur meðal annars staðið 
í vegi fyrir því að Makedóníumenn 
geti fengið aðild að Atlantshafs-
bandalaginu og Evrópusambandinu 
(ESB). Grikkir eru meðal aðildar-
ríkja beggja og hafa látið það í ljós 
að Makedóníu verði ekki hleypt inn 
meðan nafnadeilan er enn óleyst.

Lengst af réð ríkjum í Makedóníu 
flokkur þjóðernissinna sem vildi 
engan afslátt gefa í deilunni. Eftir 
þingkosningar í landinu árið 2016 
var myndaður nýr meirihluti sem 
hafði það markmið að ná sáttum. 
Það tókst í liðinni viku og var sam-
komulagið formlega undirritað í gær.

Líkt og við var að búast eru ekki 

allir sáttir við sáttina. Þjóðernis-
sinnar beggja landa hafa mótmælt 
niðurstöðunni á götum úti þar sem 
þeir telja að með því sé verið að vega 
að heiðri þeirra. Í fyrradag var borin 
upp vantrauststillaga á stjórn Alexis 
Tsipras en forsætisráðherrann stóð 
hana af sér. Tillagan var lögð fram 
degi eftir að þingmenn hægri flokks-

ins Gylltrar sólarupprásar kölluðu 
eftir því að gríski herinn setti stjórn-
ina af þar sem hún hefði gefið of 
mikinn afslátt af kröfum Grikklands.

Undirritunin fór fram í gríska 
fiskiþorpinu Psarades, sem stendur 
við Prespa-vatn, um tíu kílómetrum 
frá landamærunum að Makedóníu. 
Grikkinn Nikos Kotzias og Make-

dóníumaðurinn Nikola Dimitrov 
undirrituðu sáttina en forsætisráð-
herrarnir Alexis Tsipras og Zoran 
Zaev voru viðstaddir ásamt full-
trúum Sameinuðu þjóðanna og ESB.

„Þetta er hugrakkt, sögulegt og 
nauðsynlegt skref fyrir þjóð okkar,“ 
sagði Alexis Tsipras.

Þrátt fyrir að samkomulagið sé 

í höfn eru enn nokkrar hindranir í 
vegi þess að það taki formlega gildi. 
Makedónska þingið þarf að sam-
þykkja niðurstöðuna og síðan þarf 
að leggja hana í dóm þjóðarinnar 
sem hefur lokaorðið í þessum efnum. 
Búist er við því að þjóðaratkvæða-
greiðsla um nýja nafnið muni fara 
fram snemma á haustmánuðum. 

Í kjölfarið er nauðsynlegt að hið 
nýja nafn verði bundið í stjórnar-
skrá ríkisins að kröfu Grikkja. Til að 
breyta stjórnarskránni þurfa tveir 
þriðju hlutar þingmanna að sam-
þykkja breytinguna. 120 þingmenn 
eru á þinginu og eru 69 þeirra hlið-
hollir stjórninni. Ellefu þingmenn 
annarra flokka munu því þurfa að 
leggja blessun sína yfir breytinguna.

Það flækir málið einnig að forseti 
Makedóníu, Gjorge Ivanov, er svar-
inn andstæðingur samkomulagsins. 
Forsetinn hefur vald til að neita að 
rita undir samkomulagið sem mun 
þá þurfa að fara aftur fyrir þingið. 
Samþykki þingið tillöguna öðru 
sinni hefur forsetinn ekkert um það 
að segja. joli@frettabladid.is

Hindranir í veginum þó sátt sé í höfn
Makedónía mun heita Norður-Makedónía eftir að Grikkir og Makedóníumenn sættust á það. Deilan um nafn landsins hefur staðið í 
áratugi. Þjóðernissinnar beggja ríkja hafa mótmælt. Makedónska þingið, þjóðin og forseti landsins geta enn stoppað samkomulagið.

Zoran Zaev, annar frá vinstri, gaf Alexis Tsipras, starfsbróður sínum, bindi sitt að undirritun lokinni. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þetta er hugrakkt, 

sögulegt og nauð-

synlegt skref fyrir þjóð okkar.

Alexis Tsipras,  
forsætisráðherra Grikklands
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Það má finna 

hina fínustu 

heimspeki í 

fótboltanum.

 

Þekking er 

gjaldmiðill 

framtíðarinn-

ar. Rann-

sókna- og 

nýsköpunar-

starf hefur 

fært okkur 

Íslendingum 

meiri hagsæld 

en nokkurn 

gat grunað.

Þekking er gjaldmiðill framtíðarinnar. Rann-
sókna- og nýsköpunarstarf hefur fært okkur 
Íslendingum meiri hagsæld en nokkurn gat 

grunað. Lífskjör almennings hafa stórbatnað og 
tækifæri til menntunar margfaldast. Við Íslendingar 
höfum ekki náð þessum árangri á einni nóttu. Hann 
helgast af einbeittum vilja þjóðarinnar til að sækja 
fram, vinnandi höndum, hugviti, menntun, metnaðar-
fullu háskólastarfi, rannsóknum og nýsköpun.

Á þessu ári fögnum við hundrað ára afmæli full-
veldis Íslands, en fyrsta desember 1918 varð Ísland 
fullvalda þjóð. Fullveldisdagurinn hefur ætíð skipað 
stóran sess hjá Háskóla Íslands. Það er engin tilviljun 
því stofnun skólans var samofin sjálfstæðisbaráttunni. 
Það er heldur engin tilviljun að Háskólinn var stofn-
aður örfáum árum áður en fullveldi fékkst úr hendi 
Dana. Framsýnir Íslendingar skynjuðu þá og áður að 
háskóli hér væri forsenda þess að þjóðin yrði stjórn-
málalega, efnahagslega og menningarlega sjálfstæð.

Björn M. Olsen, fyrsti rektor Háskóla Íslands, lét sig 
mjög sjálfstæði Íslands varða. Í ræðu sem hann flutti 
við stofnun skólans 17. júní 1911 fjallar hann um 
fjórar hugsjónir háskóla sem jafnframt liggja sjálf-
stæði til grundvallar. Í fyrsta lagi lýsir hann leitinni 
að sannleikanum sem höfuðmarkmiði háskólastarfs. 
Í öðru lagi undirstrikar hann frelsishugsjónina. Frjáls 
rannsókn og kennsla, segir Björn, er eins nauðsynleg 
háskóla og andardrátturinn er manninum. Í þriðja lagi 
fjallar Björn um uppeldi og mikilvægi þess að háskólar 
séu í lifandi tengslum við eigið samfélag. Í fjórða lagi 
leggur hann áherslu á alþjóðlegt eðli háskóla.

Það er merkilegt hvernig frumherjarnir sáu í þeim 
örsmáa skóla sem stofnaður var árið 1911 útlínur þess 
þróttmikla Háskóla Íslands sem við þekkjum í dag: 
Háskóla sem eykur lífsgæði, háskóla sem skapar nýja 
þekkingu og veitir prófgráður sem eru gjaldgengar um 
víða veröld, háskóla sem er eftirsóttur í samstarfsneti 
bestu háskóla heims, háskóla sem dregur að sér fjölda 
nemenda eins og nýjar umsóknartölur sýna, háskóla 
sem er mikilvæg undirstaða atvinnulífs og framfara og 
lifandi menningar.

Áfram á sömu braut

Jón Atli  
Benediktsson
rektor Háskóla 
Íslands

Erlendur ferðamaður sem horfði á leik 
Íslands og Argentínu af risaskjá í mið-
borginni hafði á orði hversu heillandi væri 
að hafa orðið vitni að því fyrir leik hversu 
sannfærðir Íslendingar hefðu verið um 
velgengni sinna manna. Það er alveg rétt; 

þegar kom að þessum fyrsta leik Íslands á HM voru 
landsmenn og leikmenn sammála um að uppgjöf 
væri ekki valkostur.

Íslendingar eru svo skemmtilega gerðir að þeir sáu 
litla hindrun í því að fyrsti leikur landsliðs þeirra á 
HM væri við eitt besta knattspyrnulið í heimi, sem 
þar að auki státar af einum snjallasta knattspyrnu-
manni nútímans, Lionel Messi. Viðhorfið var að 
þarna væri einmitt kjörið tækifæri til að sýna stórþjóð 
í fótboltanum að lítil þjóð hefði ýmislegt fram að 
færa. Það tókst með slíkum ágætum að þjóðin er enn í 
sigurvímu og umheimurinn hrífst með.

Nú finnast hér á landi einstaklingar sem lítinn sem 
engan áhuga hafa á knattspyrnu. Af hyggindum hafa 
þeir ákveðið að vera ekkert sérstaklega að flagga því 
áhugaleysi og bíða rólegir eftir því að HM-æðið gangi 
yfir og þeir fái sínar sjónvarpsfréttir á réttum tíma. 
Jafnvel þessir einstaklingar hljóta að sjá heimspeki-
lega fegurð í því að bæði hérlendis og erlendis er 
jafntefli í leik Íslands og Argentínu túlkað sem sigur 
fyrir Ísland, jafnvel stórsigur.

Það skiptir máli hvernig menn berjast séu þeir 
í keppni. Lionel Messi segir að Ísland hafi nánast 
ekkert gert í leiknum. Þetta var ekki mat sérfræðinga 
á bresku sjónvarpsstöðvunum BBC og ITV sem hlóðu 
lofi á íslenska liðið. Þeir hrósuðu því fyrir jákvætt 
hugarfar, óbilandi þrek og sannan liðsanda í baráttu 
sem samkvæmt raunsæju mati hefði átt að vera fyrir-
fram töpuð. Þarna var talað eins og fótboltinn endur-
speglaði lífið sjálft. Ef það er þannig þá eru skilaboðin 
sú að engin ástæða er til að leggja árar í bát þótt 
maður sé undir heldur halda áfram, verjast vel, nýta 
sóknarfæri og leitast þannig við að jafna leikinn. Það 
má finna hina fínustu heimspeki í fótboltanum.

Íslendingar eru stundum sagðir lokaðir en geta líka 
verið gríðarlegt stemningsfólk. Þjóð, sem á til að hafa 
allt á hornum sér, er nú sameinuð í fölskvalausri gleði 
vegna árangurs landsliðsins. Stóísk ró er sannarlega 
ekki hugtak sem kemur upp í hugann þegar rýnt er í 
viðbrögð þjóðarinnar meðan á leik liðsins við Argent-
ínu stóð og eftir að honum lauk. Þjóðin var að tapa sér 
í spennu og síðan taumlausri gleði, og það fer henni 
bara ansi vel. Landsliðsþjálfarinn Heimir Hallgríms-
son virtist þó allan tímann vera umvafinn stóískri 
ró. Meðan gríðarlegur fögnuður braust út meðal 
íslenskra áhorfenda þegar jöfnunarmark var skorað 
og víti varið þá brá Heimir ekki svip. Meðan aðrir 
misstu stjórn á sér sýndi þjálfarinn fullkomið æðru-
leysi. Að því má endalaust dást. Heimir Hallgrímsson 
var örugglega einn af mönnum þessa stórleiks.

Fögnuður og 
stóísk ró

Orðuveiting
Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Miðflokksins og 
fyrrverandi forsætisráðherra, 
sagði í kjölfar jafnteflisins við 
Argentínu að hann myndi sjálf-
ur hengja stórkross, næstæðsta 
stig hinnar íslensku fálkaorðu, 
sinn á markvörðinn Hannes Þór 
Halldórsson, markvörð íslenska 
liðsins, ef Hannes fengi ekki 
fálkaorðu við næstu veitingu. 
Sýsla með fálkaorður er almennt 
ekki vel liðin og ber skyld-
mennum orðuhafa að skila þeim 
eftir andlát hans. Þá er hægt 
að svipta menn rétti til að bera 
orðuna hafi menn gerst sekir um 
misferli. Sú staða gæti því komið 
upp, standi Sigmundur við stóru 
orðin, að báðir standi eftir orðu-
lausir.

Borgarorðan
Kristinn H. Gunnarsson, fyrr-
verandi þingmaður, og Hilda 
Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar á Akureyri, 
vöktu athygli á því í gær að á 
undanförnu hafa fáir nýir orð-
uhafa komið af landsbyggðinni 
og þykir þeim það miður. Hilda 
Jana bendir á að eflaust yrði illa 
séð ef aðeins karlar eða aðeins 
konur fengju slíka orðu. Orðu-
nefndarmenn þurfi að setja upp 
bæði kynja- og byggðagleraugu 
við valið. Undir þetta tekur 
Svanfríður Jónasdóttir, sem á 
sæti í orðunefnd, og lofar að vera 
með slíkar lonníettur við næstu 
orðuveitingu. joli@frettabladid.is
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Þetta er sagan 

um frum-

kraftinn og 

lífsbjörgina 

sem býr í litlu 

eilífðar smá-

blómi með 

titrandi tár í 

veröld stórra 

ógna.

Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Hvort sem þú 
velur margverðlaunaðan KODIAQ eða glænýjan og snjallan KAROQ gerir þú hvorutveggja. 
Komdu og prófaðu jeppabræðurna frá ŠKODA. Hlökkum til að sjá þig!

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum www.skoda.is

ENDURNÝJAÐU TENGSLIN
      MEÐ KODIAQ OG KAROQ.

KODIAQ OG KAROQ. FYRIR FÓLKIÐ ÞITT OG NÁTTÚRUNA.

ŠKODA KAROQ frá:

3.890.000 kr.

ŠKODA KODIAQ 4x4 frá:

5.590.000 kr.5
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG Í miðjum fyrri hálfleik á Ísland – 
Argentína fór ég allt í einu að hlæja. 
Allan morguninn fram að leik hafði 

ég ekki verið með réttu ráði. Tauga-
spennan var yfirþyrmandi. Ég vissi 
ekki hvort ég ætti að sitja eða standa. 
Rétt fyrir leik spurði konan mín mig 
hvort ég væri ekki örugglega í lagi. „Jú, 
jú, jú,“ svaraði ég. „Ég er bara spenntur, 
þú veist. Allt í fína.“

Í miðjum fyrri hálfleik varð ég sem-
sagt var við það að ég var svo spenntur 
að neðri kjálkinn á mér var farinn að 
titra. Þá fór ég að hlæja. Þetta var ekki 
heilbrigt. Þarna sat maður í sófa hjá 
vinafólki með gamlan Íslandstrefil um 
hálsinn og gat ekki stjórnað kjálkan-
um á sér út af stressi. Næsta skref hefði 
verið að ég missti stjórn á munnvatni. 
Líkaminn höndlar þetta varla. Ég veit 
um fólk sem missti stjórn á þvagi þegar 
Ísland mætti Englandi um árið og ég 
skil það vel.

Hvað er í húfi?
„Pabbi, hvað gerist ef við töpum?“ 
spurði níu ára sonur minn í upphafi 
leiks. Alltaf þurfa börn að spyrja erfið-
ustu spurninganna. Ég tafsaði á þessu. 
„Auðvitað gerist í sjálfu sér ekki neitt,“ 
muldraði ég. Það var ekki gott svar, 
eða til þess fallið að auka áhuga sonar 
míns á fótbolta. Ég bætti auðvitað við 
með tilheyrandi handahreyfingum 
að við þyrftum jú að vinna til þess að 
auka líkur okkar á því að komast upp 
úr riðlinum og þá þurfti ég að útskýra 
hvað riðill er, og þá var ég búinn að 
missa athyglina.

Hvað gerist ef við töpum? Þetta er 
strembin spurning. Hvernig á að svara 
þessu? Af hverju er maður með titr-
andi kjálka af stressi út af einhverjum 

fótboltaleik? Ég ætla að svara þessu 
svona, sonur sæll. Taka tvö: Málið 
er, að það að vera Íslendingur er að 
mörgu leyti skrítinn díll. Við húkum 
hér á norðurhjara í skítaveðri mest-
megnis, og myrkri. Við erum rosalega 
fá. Það er smá dýrmætt fyrir mann sem 
Íslending að umheimurinn fái að vita 
endrum og eins að við erum til, að við 
erum hérna og að við höfum eitthvað 
fram að færa. En þetta segir ekki allt. 
Við erum nefnilega líka sagnaþjóðin 
sem brennum fyrir það að segja öðrum 
sögur. Íslenska fótboltalandsliðið er 
saga. Hún er sagan um það hvernig 
litli aðilinn, sem fólk vanmetur og fáir 

búast við að geti nokkuð, er rosagóður 
og kemur veröldinni á óvart með snilli 
sinni, samvinnu, óttaleysi og trú.

Það að litla Ísland komi á völlinn 
og skíttapi fyrir þeim stóra, það er 
leiðinleg saga. Það að Ísland vinni 
er skemmtileg saga. Það er saga sem 
getur kennt öðru fólki að það getur 
líka, þrátt fyrir að vera fyrirfram álitið 
lítið og vanmáttugt, náð markmiðum 
sínum og gert hið ómögulega.

Íslensk saga
Staðreyndin er þessi: Hannes Þór 
Halldórsson getur núna fundið sér 
bar hvar sem er í veröldinni, sest inn 

á hann og verið þar, í ókeypis mat og 
drykk hér eftir, safnað hári og skeggi 
og talað um það, aftur og aftur, þegar 
hann varði vítaspyrnuna frá Messi. 
Það myndi öllum finnast það skiljan-
legt ef Hannes léti prenta út myndina 
af sér að verja í 3 metrum sinnum 7 og 
láta veggfóðra hana á svefnherbergis-
vegginn sinn. Það er rétt sem blaða-
maður Guardian skrifaði: Barnabörnin 
hans og barnabarnabörnin hans eiga 
eftir að horfa á þetta á YouTube svo 
lengi sem YouTube verður til. Þetta er 
komið hjá gæjanum. Hann þarf ekki 
að gera meira.

En þetta er önnur saga. Sagan sem 
maður tengir við er frábrugðin. Það 
sem er svo frábært við liðsmenn 
íslenska landsliðsins er það hversu 
æðrulausir þeir eru. Þeir afgreiða eitt 
verkefni og fara svo í næsta. Ekkert er 
óyfirstíganlegt. Ekkert er rosalegt. Það 
er enginn að fara yfir um. Mér finnst ég 
skynja í landsliðinu sama æðruleysið 
og Íslendingar hafa gripið til um aldir 
í viðureignum sínum við gereyðingar-
mátt náttúrunnar. Maður verður bara 
að synda í land. Maður verður bara að 
komast yfir þessa heiði í þessum byl. 
Maður verður bara að verja þetta víti. 
Smá kaffi á undan og molasykur.

Á þennan hátt er þetta alíslensk 
saga upp á gamla móðinn. Svoleiðis 
saga á erindi við heiminn allan á þessu 
risastóra leiksviði sem HM er. Þetta er 
sagan um frumkraftinn og lífsbjörg-
ina sem býr í litlu eilífðar smáblómi 
með titrandi tár í veröld stórra ógna. 
Löngunin til að upplifa þessa sögu, 
að þessi saga sé sögð með tilheyrandi 
hetjudáðum, er svo mikil og djúpstæð 
að kjálkinn á manni semsagt titrar. Og 
fólk pissar í sig.

Sagan um smáblómið eilífa
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Stjarna dagsins á
HM 2018

HM 2018 í Rússlandi í gær 

E-riðill

Serbía - Kosta Ríka 1-0
1-0 Aleksander Kolarov (56.).

Brasilía - Sviss  1-1
1-0 Philippe Coutinho (20.), 1-1 Steven 
Zuber (50.)..

F-riðill

Þýskaland - Mexíkó 0-1
0-1 Hirving Lozano (35.).

HM í dag
12.00 Svíþjóð – Suður-Kórea 
15.00 Belgía – Panama
18.00 England – Túnis

FÓTBOLTI Mexíkó gerði sér lítið fyrir 
og hafði betur gegn ríkjandi heims-
meisturum, Þýskalandi, þegar liðin 
mættust í fyrri leik fyrstu umferðar 
í F-riðli á Heimsmeistaramótinu í 
knattspyrnu karla á Luzhniki-leik-
vanginum í Moskvu í gær.

Þetta er í fyrsta skipti síðan árið 
1982 sem Þjóðverjar tapa fyrsta leik 
sínum á mótinu, en þá laut liðið í 
lægra haldi fyrir Alsír á mótinu sem 
fram fór á Spáni það árið. Þýska 
liðið hefur hafið mótið af miklum 
krafti síðustu fjögur mót, en það 
skoraði átta mörk í fyrsta leik sínum 
árið 2002 og fjögur mörk 2006, 2010 
og 2014.

Það var Hirving Lozano sem skor-
aði sigurmark Mexíkó í leiknum, en 
hann rak þá smiðshöggið á einkar 
vel útfærða skyndisókn Mexíkóa 
í leiknum, en liðið var afar hættu-
legt í skyndisóknum sínum.

Rafael Marquez 
kom inn á fyrir 
Mexíkó í leiknum, 
en þessi 39 ára gamli 
leikmaður lék með á 
sínu fimmta heims-

meistaramóti  og 
fer í hóp með Loth-

a r  M a t t h ä u s 
o g  A n t o n i o 
Carbajal sem 
gerðu slíkt hið 
sama. – hó

Lögðu ríkjandi 
meistara að velli

FÓTBOLTI Heimir Hallgrímsson 
landsliðsþjálfari hrósaði Aroni Ein-
ari Gunnarssyni, fyrirliða landsliðs-
ins, í hástert er hann var spurður út í 
frammistöðu Arons gegn Argentínu. 
Á laugardaginn voru sjö vikur síðan 
hann fór meiddur af velli með Car-
diff en hann lék 75. mínútur um 
helgina og sagði Heimir á blaða-
mannafundi eftir leik að Aron væri 
leikmaðurinn sem allir þjálfarar 
væru alltaf að leita að.

„Það sáu það allir um helgina 
hversu mikilvægur leikmaður hann 
er fyrir okkur, það var mikil spenna 
og þandar taugar og þá þarftu leið-
togann þinn inni á vellinum. Hann 
vinnur vel, fórnar sjálfum sér og sér 
til þess að aðrir geri það líka,“ sagði 
Heimir og hélt áfram:

„Hann fór í gegnum þessar mín-
útur á laugardaginn í gær sem var 
geggjað, hann er auðvitað þreyttur 
í dag en líklegast á hann fleiri mínút-
ur gegn Nígeríu sem er frábært fyrir 
okkar lið.“

Heimir sagðist ekki hafa séð 
nákvæmlega hvað átti sér stað í 
fyrri hálfleik þegar Aron Einar lá 
skyndilega eftir og hélt um fótinn. 
Þá reyndist dómari leiksins, Szy-
mon Marciniak, óvart hafa traðkað 
á ökkla fyrirliðans.

„Ég reyndar sá það ekki, þetta 
hefði verið fyndið atvik en ekki 
skemmtilegt ef hann hefði meiðst,“ 
sagði Heimir hlæjandi og hélt áfram: 
„Við hefðum átt að biðja um börurn-
ar fyrir Aron, svona upp á djókið,“ 
sagði Heimir og glotti. – kpt

Allir sáu um helgina mikilvægi Arons fyrir okkur

FÓTBOLTI Lionel Messi stóð yfir bolt-
anum og bjó sig undir að taka auka-
spyrnu í uppbótartíma í leik Argent-
ínu og Íslands á Spartak-vellinum á 
laugardaginn, líkt og hans aðalkeppi-
nautur, Cristiano Ronaldo, hafði gert 
í leik Portúgals og Íslands á EM 2016. 

Íslenskir stuðningsmenn biðu 
með öndina í hálsinum þegar Messi 
bjó sig undir að spyrna með sínum 
frábæra vinstri fæti. Sem betur fer 
fór spyrna hans í íslenska varnar-
vegginn, líkt og spyrna Ronaldos 
fyrir tveimur árum, og í sömu andrá 
flautaði pólski dómarinn Szymon 
Marciniak til leiksloka. Lokatölur 
1-1, þær sömu og í leiknum gegn 
Portúgal á EM.

Draumur sem rættist
Það var enginn varnarveggur 
sem stóð á milli Messi og íslenska 
marksins þegar Argentína fékk víti 
á 64.  mínútu í þessum fyrsta leik 
Íslands á heimsmeistaramóti. En 
Hannes Þór Halldórsson gerði sér 
lítið fyrir og varði spyrnu Messi. 
Ekki amaleg leið til að halda upp á 
50. landsleikinn.

„Á fyrsta heimsmeistaramóti 
Íslands, gegn besta leikmanni heims. 
Þetta var stór stund og í raun draum-
ur að rætast sem markmaður. Þetta 
skilaði okkur stigi sem verður von-
andi mikilvægt í lokin til að ná mark-
miðum okkar, sem er að komast upp 
úr riðlinum,“ sagði Hannes á blaða-
mannafundi eftir leikinn í Moskvu á 
laugardaginn. 

Eins og öllum ætti að vera kunnugt 
um er Hannes ekki bara markvörður 
heldur einnig fær leikstjóri. Og í síð-
ustu viku var risastór auglýsing sem 
hann gerði fyrir Coca-Cola frum-
sýnd. Auglýsingin var góð en frammi-
staðan gegn Argentínu var án nokk-
urs vafa hans besta verk á ferlinum.

Alfreð þakkaði traustið
Þótt Hannes hafi að öðrum ólöst-
uðum verið maður leiksins gegn 
Argentínu voru margar hetjur í 
íslenska liðinu. Alfreð Finnbogason 
var ein þeirra. Eftir að hafa aðeins 

leikið 74 mínútur á EM 2016 fékk 
hann tækifæri í byrjunarliðinu gegn 
Argentínu. Og hann þakkaði heldur 
betur traustið þegar hann jafnaði í 
1-1 á 23. mínútu með sínu 14. lands-
liðsmarki. Gylfi Þór Sigurðsson átti 
þá skot sem Willy Caballero varði 
fyrir fætur Alfreðs sem skoraði fyrsta 
mark Íslands á heimsmeistaramóti.

Mark Alfreðs kom fjórum mínút-
um og 15 sekúndum eftir að Sergio 
Agüero kom Argentínu yfir með frá-

bæru marki. Marcos Rojo átti skot 
sem fór beint á Agüero sem tók við 
boltanum, bjó sér til smá pláss og 
þrumaði svo boltanum í netið áður 
en íslensku varnarmennirnir náðu 
að depla auga.

Íslenska liðið brotnar ekki svo 
glatt eins og sást gegn Portúgal og 
Englandi á EM fyrir tveimur árum. 
Strákarnir héldu haus og skipulagi 
og sýndu enn og aftur hversu langt 
þeir eru komnir.

Hin afstæða tölfræði
Eins og við mátti búast var Argent-
ína miklu meira með boltann og 
til marks um það átti Javier Masc-
herano fleiri heppnaðar sendingar 
(133) en allt íslenska liðið (132). En 
þegar kemur að íslenska landsliðinu 
er tölfræði afstæð. Íslendingar átti 
ekki margar sóknir en þær voru 
hættulegar. Birkir Bjarnason fékk til 
dæmis dauðafæri eftir 11 mínútna 
leik og Gylfi Þór átti gott skot sem 
Willy varði síðar í fyrri hálfleiknum.

Pressa Argentínumanna jókst í 
þeim seinni en fyrir utan vítið voru 
færin ekki mörg. Íslendingar spil-
uðu frábæra hjálparvörn á Messi 
sem reyndi og reyndi en komst lítt 
áleiðis. Íslensku leikmennirnir voru 
augljóslega orðnir þreyttir en fundu 
auka kraft og einbeitingu til að klára 
leikinn og ná jafntefli sem eru ein 
bestu úrslit í íslenskri fótboltasögu. 
Og þau gefa Íslendingum byr undir 
báða vængi og auka möguleikana 
á að ná markmiðinu, að komast í 
16-liða úrslit. 

Hefði ekki getað skrifað betra 
handrit að þessu sjálfur
Ísland gerði 1-1 jafntefli við Argentínu í fyrsta leik sínum á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Argentínu-
menn komust yfir en Alfreð Finnbogason jafnaði fyrir Íslendinga. Hannes Þór Halldórsson varði vítaspyrnu 
frá Lionel Messi í seinni hálfleik. Ísland náði í mikilvægt stig í sínum fyrsta leik á heimsmeistaramóti. 

Hannes Þór Halldórsson er maður 
helgarinnar á HM, en hann átti ríkan 
þátt í því að Ísland nældi sér í stig í 
frumraun sinni á Heimsmeistara-
móti í knattspyrnu karla. Hannes 
Þór stýrði varnarlínu sinni styrkri 
hendi, varði oft og tíðum meistara-
lega og greip örugglega inn í þegar 
það átti við.

Hann gat ekkert gert í markinu 
sem Sergio Agüero skor-
aði, en kórónaði hins 
vegar góðan leik sinn 
þegar hann varði víta-
spyrnu Lionels Messi í 
seinni hálfleik. Hann-
es sem lék sinn 
50. landsleik á 
laugardaginn fékk 
10 í einkunnagjöf 
Fréttablaðsins og 
var valinn maður 
leiksins.

Tímamótaleikir hjá Birki Má og Hannesi
Birkir Már Sævarsson og Hannes 
Þór Halldórsson léku tímamóta-
leiki þegar Ísland og Argentína 
skildu jöfn í fyrsta leik liðanna á 
Heimsmeistaramótinu í knatt-
spyrnu karla á laugardaginn.

Birkir Már lék sinn 80. leik, en 
hann lék sinn fyrsta leik fyrir 
íslenska liðið í undankeppni EM 
2008 gegn Liechtenstein í byrjun 
júní árið 2007. Birkir Már hefur 

skorað eitt mark í þessum 80 
landsleikjum, en það kom einmitt 
í vináttulandsleik gegn Liechten-
stein fyrir EM 2016.

Hannes Þór lék hins vegar sinn 
fyrsta leik fyrir Íslands hönd í 
undankeppni EM 2012 í byrjun 
september árið 2011, þá 27 ára 
gamall. Ísland lagði þá Kýpur að 
velli með tveimur mörkum gegn 
engu.

Ingvi Þór  
Sæmundsson
ingvithor@frettabladid.is

Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson reyna að halda Lionel Messi í skefjum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Aron Einar Gunnarsson býr sig undir að taka langt innkast inn á vítateig arg-
entínska liðsins í leik liðanna á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Erna Kristín Stefánsdóttir í Ernulandi segir mikilvægast fyrir stjúpforeldra að byggja upp vináttu við stjúpbörn sín. MYND/SIGTRYGGUR ARI 

Góða stjúpan
Erna Kristín Stefánsdóttir, guðfræðingur og snappstjarna, varð stjúpmóðir 
árið sem hún varð fullorðin. Hún er verðandi brúður á Ítalíu og stofnaði ný-
lega vinsælan Facebook-hóp um hlutskipti stjúpforeldra og stjúpbarna. ➛2
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Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Ég var átján ára þegar lítil, 
þriggja ára skotta kom inn í 
líf mitt og við smullum strax 

saman. Það er ekki sjálfgefið,“ segir 
Erna Kristín Stefánsdóttir um þá 
gleði sem fyllti líf hennar við að 
verða stjúpmamma, þá rétt orðin 
fullorðin sjálf.

„Það hvílir þungt á mörgum 
stjúpforeldrum að upplifa ekki 
náin tengsl við stjúpbörn sín en að 
vera stjúpforeldri snýst ekki endi-
lega um að finna fyrir móður- eða 
föðurást til barnanna heldur að 
samþykkja þau inn í líf sitt, vera 
til staðar og láta þau finna að þau 
séu velkomin. Mitt besta ráð er 
að byggja samband við barnið á 
vinskap því það er alltaf hægt að 
byggja meira ofan á góða vináttu.“

Mikilvægt að vera til staðar
Erna stofnaði nýlega umræðuhóp-
inn Góða stjúpan á Facebook. Þar 
eru strax hafnar góðar umræður 
á jákvæðum grundvelli og með 
skilningi á ólíkum sjónarmiðum 
úr öllum áttum.

„Ég ákvað að stofna Góðu 
stjúpuna vegna þess að mér fannst 
skorta umræðuvettvang fyrir bæði 
kynin en einnig foreldra sem eiga 
börn sem eiga stjúpforeldra, og 
stjúpbörn sem eru komin með 
aldur til að vera á Facebook. Í hópi 
Góðu stjúpunnar eiga öll sjónar-
horn að heyrast til að enn fleiri 
öðlist skilning á mismunandi 
skoðunum annarra.“

Erna segir foreldra barna sem 
eiga stjúpforeldra líka eiga fullt 
erindi í Góðu stjúpuna.

„Það er svo mikilvægt fyrir for-
eldra að sjá hvaða áhyggjur stjúp-
foreldrar hafa og hverju þeir eru 
að velta fyrir sér. Stór ástæða þess 
að samskipti geta reynst erfið er að 
það skortir mikið upp á skilning 
foreldra á aðstæðum einstaklinga 
sem taka þurfa u-beygju í lífi sínu 
þegar þeir ganga inn í hlutverk 
stjúpforeldra.“

Það tók Ernu langan tíma að 
átta sig á raunverulegu hlutverki 
stjúpforeldra í lífi barna.

„Hlutverk stjúpforeldra er að 
vera til staðar fyrir börnin. Oft 
ríkir gremja og misklíð á milli for-
eldra og ekki er alltaf svigrúm fyrir 
stjúpforeldrana til að taka virkan 
þátt í uppeldi barnanna. Þá er gott 
að minna sig á að helsta hlutverk 
stjúpforeldra er að vera til staðar 
þegar barnið er hjá þeim og auð-
vitað alltaf þegar barnið hringir 
eða leitar til þeirra,“ segir Erna.

Vonda stjúpan
Vonda stjúpan er mörgum hug-

leikin en Erna trúir því statt og 
stöðugt að til séu miklu fleiri góðar 
stjúpur og þar er komin skýring á 
nafninu Góða stjúpan.

„Það er sárt til þess að hugsa 
að til séu vondar stjúpur og mín 
persónulega skoðun er sú að það 
ætti enginn að fara í samband 
við mann eða konu sem á börn ef 
ætlunin er ekki að taka börnunum 
opnum örmum. Börn eru hluti 
af heild sem er fjölskyldan þeirra 
og stjúpforeldrið bætist þar við, 
en ekki öfugt. Þetta þarf að hafa í 
huga þegar gengið er í samband 
við aðila sem á barn og því er aldr-
ei í boði að ýta barni út á jaðarinn 
svo að stjúpan eða stjúpinn komist 
inn,“ segir Erna um stjúptengsl 
sem eru svo algeng og mikilvægt 
að takist vel.

„Sá sem er þess valdandi að börn 
verða útskúfuð á eigin heimili og 
ekki lengur hluti af heildinni á 
ekki erindi í samband með foreldri 
barns. Það gleymist líka að ræða 
hversu flókið það getur verið að 
vera stjúpbarn. Börnin sjálf biðja 
ekki um þessar aðstæður og því 
undir fullorðna fólkinu komið að 
þær séu áreynslulausar fyrir barn-
ið. Þegar samskipti fullorðins fólks 
eru stirð er mikilvægt að spila rétt 
úr öllu og helst leika leikrit til að 
halda öllu góðu á meðan leyst er 
úr erfiðleikunum. Börn eiga ekki 
að þurfa að vera meðvituð um að 
við séum ekki öll bestu vinir. Þau 
þurfa bara að vera meðvituð um 
að vera börn og þau sjálf, að leika 
sér og standa ekki mitt í togstreitu 
á milli foreldra sinna.“

Erna bendir á að barn eigi rétt á 
að mynda tengsl við foreldri sitt á 
eigin forsendum.

„Þegar pabbi kemur illa fram 
við mömmu, en barnið sér pabba 
sinn sem þann besta í heimi, má 
mamman ekki yfirfæra það á 
barnið heldur leyfa því að njóta 
vafans og vera tilfinningalega 
frjálst gagnvart hinu foreldrinu. 
Það er tilfinningaleg tálmun að 
ákveða hvernig barni á að líða 
gagnvart foreldri sínu.“

Með hlýtt og opið hjarta
Erna er enn stjúpmamma litlu 
stúlkunnar sem hún eignaðist svo 
óvænt átján ára en hefur síðan 
eignast son.

„Sterk tengsl okkar stjúp-
mæðgna breyttust ekkert við það 
að lítill bróðir kom í heiminn. 
Helsti munurinn á því að vera 
stjúpmamma og móðir drengsins 
míns finnst mér vera að við 
mæðgur höfum það fram yfir að 
eiga þessi dýrmætu vinkonutengsl 
sem eru engu síðri og svo innilega 
mikilvæg. Þegar sonur minn kom í 
heiminn greip mig strax ábyrgðar-
fullt hlutverk uppalandans en 

sem stjúpforeldri getur maður 
byggt upp undursterk og falleg 
vinatengsl sem maður gerir ekki 
endilega með börnum sínum,“ 
segir Erna.

Sem átján ára stjúpmamma hafi 
hún vissulega verið í öðrum takti 
en vinkonur hennar.

„Ég ákvað strax að verja tíma 
mínum með stjúpdóttur minni í 
stað þess að fara út að skemmta 
mér og þegar ég lít til baka finnst 
mér ekkert dýrmætara en að eiga 
minningar með henni síðan hún 
var svo ung.“

Stundum hafi hún spurt sig 
og aðra hvort eðlilegt eða jafn-
vel óæskilegt sé að hafa svo sterk 
tengsl við einstakling sem hún 
hefur ekkert um að segja nema að 
vera til staðar.

„Svörin hafa verið á eina leið; 
að ég ætti að vera þakklát því 
svo sterk tengsl upplifi alls ekki 
allir. Það er líka ástæða þess að 
ég stofnaði Góðu stjúpuna. Við 
mægður erum oft að fíflast saman 
á Snapchat og Instagram og þar 
hafa konur haft samband við mig 
og sagst ekki finna þessu nánu 
tengsl við stjúpbörn sín. Mig 
langaði því að miðla því áfram að 
vera stjúpforeldri snýst ekki um að 
finna sömu tengsl í stjúpbörnum 
sínum og eigin börnum heldur að 
taka þeim vel, vera með hlýtt og 

opið hjarta og byggja sambandið 
upp á vinskap. Á þeim grunni er 
hægt að byggja svo margt í fram-
haldinu.“

Verðandi brúður á Ítalíu
Erna er nú 27 ára og stjúpdóttir 
hennar að verða tólf ára. Í júlí eru 
þær á leið til Ítalíu með tilvonandi 
eiginmanni Ernu, nánustu fjöl-
skyldu og vinum.

„Við Bassi Ólafsson ætlum að 
ganga í hjónaband í San Severino 
Marche á Ítalíu þann 18. júlí og 
eyða hveitibrauðsdögunum í 
ítalskri sveitarómantík,“ segir 
Erna sem er frægur snappari 
með yfir 24 þúsund fylgjendur á 
Facebook, Snapchat og Instagram.

„Það gerðist óvart. Ég hafði 
hugsað mér að opna fyrir sölu á 
málverkum mínum á Instagram 
en var allt í einu orðin snappari og 
hef gaman af. Ég er virkust þessa 
dagana á Instagram, vinn mikið 
með líkamsvirðingu kvenna, stjúp-
tengsl og með UNICEF því mér 
finnst mikilvægt að nota fjölda 
fylgjenda í hluti sem skipta máli, 
en ég mun að sjálfsögðu sýna frá 
brúðkaupinu,“ segir hún og hlær.

Næsta vor lýkur Erna embættis-
prófi sem prestur frá Háskóla 
Íslands.

„Ég fór í guðfræðinám því mig 
langaði að vinna með fólki og 

fannst preststarfið tilvalinn vett-
vangur til þess, því ég held að fáir 
vinni eins náið með fólki. Ég stefni 
á að verða sjúkrahúsprestur því 
ástríða mín er að hjálpa öðrum 
og mér líður alltaf eins og ég hafi 
fyllt á bensíntankinn þegar ég geri 
góðverk,“ segir Erna og hlakkar til 
þess að láta til sín taka.

„Ég er sterk á svellinu og 
meðvituð um að starf prests er 
umfangsmikið en ég hef stefnt 
að þessu lengi. Sjúkrahúsprestar 
vinna með fólki á erfiðustu 
stundum lífs þess, og með læknum 
og hjúkrunarfólki í handleiðslu. 
Það er ómetanlegt fyrir þá sem 
standa frammi fyrir því að missa 
ástvini sína að hafa einhvern til 
að halda í höndina á í gegnum 
þungbær skref og alls kyns papp-
írsvinnu sem er erfitt að hugsa 
um á slíkum stundum,“ segir Erna 
með trúna að vopni.

„Ég er sannarlega trúuð og lít á 
Guð sem mitt innra sjálf og drif-
kraft til að gera rétt; kærleikann í 
verki. Það er minn Guð.“

Og lífið í Ernulandi er frábært.
„Ég er að springa úr spenningi 

og með áfast bros á andlitinu. Fólk 
heldur eflaust að ég sé skrýtin en 
ég ræð bara ekki við mig,“ segir 
hún og skellihlær. 

Ernu má finna á Ernuland á 
samfélagsmiðlum.

Þessi undurfallega mynd sýnir samfylgd Ernu og stjúpdóttur hennar eftir því sem árin hafa liðið, hönd í hönd með 
vináttunnar tryggðarbönd. Myndirnar eru teknar á þriggja ára fresti og verður næsta mynd tekin eftir tvö ár.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

HÚÐ & HÁR
Í þessu glæsilega blaði mun ritstjórn GLAMOUR og ritstjórn sérblaða Fréttablaðsins 
taka höndum saman.  Boðið verður upp á flott viðtöl og fróðlega umfjöllun þar sem 
umhirða húðar og hárs er í forgrunni.

Harpa Káradóttir förðunarfræðingur og ritstjóri fegurðarkafla GLAMOUR verður í 
viðtali, því til viðbótar verða ýmsir fleiri fróðleiksmolar frá ritstjórn GLAMOUR og 
Fréttablaðsins.
 
Ljóst er að mikill metnaður verður lagður í allt efni blaðsins. 
Stór dreifing og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til 
ákjósanlegra markhópa.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Ólafur H. Hákonarson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.  
Netfang olafurh@frettabladid.is • Sími 512 5433

Föstudaginn 22. júní mun FRÉTTABLAÐIÐ í samstarfi við GLAMOUR gefa út aukablaðið 
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Eignamiðlun, fasteignasala, sími 
588 9090 kynnir: Mjög fallegt 
og vel skipulagt einbýlishús á 

tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr við Hábæ. Húsið er teiknað 
af Þorvaldi S. Þorvaldssyni arkitekt. 
Húsið stendur á mjög skjólgóðum 
stað, næstinnst í rólegri botnlanga-
götu. Örstutt er í Árbæjarskóla, 
íþróttasvæði Fylkis og sundlaug.

Aðalhæð: Fjögur svefnherbergi, 
vinnuherbergi úr holi, stofa, borð-
stofa, búr, hol, snyrting með sturtu, 
baðherbergi, vinnukrókur og eld-
hús. Innrétting í eldhúsi er úr furu, 
efri og neðri skápar. Gólfefni eru að 
mestu parket, en flísar á forstofu, 
baði og snyrtingu en teppi á her-
bergjum. Í stofu er arinn. Svalir eru 
fyrir allri suðurhliðinni og útgengt á 
þær úr stofu og svefngangi.

Í svefnálmu eru léttir veggir 
og hægt að sameina herbergi og 
stækka. Góðir skápar í hjónaher-
bergi.

Á jarðhæð er stórt alrými, her-
bergi, þvottahús og inn af því er 
snyrting með sturtu og stór geymsla. 
Gólfefni: Parket er á alrými og 

herbergi, flísar á þvottahúsi og 
snyrtingu, en steingólf í geymslu. Á 
jarðhæð er einnig innbyggður bíl-
skúr. Stigi er á milli hæða. Einnig sér 
inngangur á jarðhæð.

Lóðin er í fallegri rækt, einkum 
trjágróður en einnig blóm. Gróður-
inn veitir mikið skjól. Laufskáli er á 
lóðinni.

Nánari upplýsingar um eignina má 
fá hjá Eignamiðlun, Grensásvegi 11, 
eða í síma 588 9090.

Einbýlishús í Árbæ

Fallegt hús í Hábæ í Árbæjarhverfi. 

Fallegur garður í mikilli rækt. 

Góð og björt stofa. 

Efri Efri sérhæð, ásamt bílskúr og óinnréttuðu 
rými í kjallara (óskráðir ca 46 m2) í tvíbýlishúsi.   
Eignin er skráð 238,8 m2, þar af íbúð 187,4 m2, 
bílskúr 27,4 m2, stigi 2 m2 og geymsla í kjallara 
22 m2 inn af geymslu er rými sem er ca 40m2 
(óskráðir), einnig er búið að gera herbergi í risi 
sem er ca 15m2 (óskráðir).  V. 77,9 m.

Jöklafold 14 - 112 Reykjavík 

80,1 m2, 3. herbergja íbúð á 3. hæð (gengið upp 
tvær hæðir) við Efstaland 18 í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherber-
gi, stofu og eldhús.  Sameiginlegt þvotthús og sér 
geymsla er í sameign.   V. 42,9 m.

Efstaland 18 - 108 Reykjavík 

Falleg og vel skipulögð 116,4 m2, 4 herbergja 
endaíbúð á efstu hæð með sér inngangi og 
glæsilegu útsýni, ásamt 27,6 m2 bílskúr. Svalir í 
suðvestur með glæsilegu útsýni. Vinsæl staðset-
ning.  Mjög stutt er í skóla og leikskóla, sund og 
World Class, einnig er golfvöllur Mosfellsbæjar í 
næsta nágreni. V 52,9 m.

Gengið er inn í íbúðina frá Garðsenda. Fallegt og 
mikið endurnýjuð 79,9 m2, 3-4ra herbergja íbúð 
með sérinngangi í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 
2-3 herbergi, forstofu, geymslu, baðherbergi, eld-
hús og stofu. Frábær staðsetning í gróðursælu 
hverfi.  V. 39,9 m.

Blikahöfði 7 - 270 Mosfellsbær 

Tunguvegur - 108 Reykjavík 

Fallegt 175,1 m2 raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Þrjú svefnherbergi og milliloft með sjónvarpsst-
ofu og vinnuaðstöðu. Tvær timburverandir og 
stórt hellulagt bílaplan með hitalögn. 

V. 72,9 m.

Spóahöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Hlynsalir 1 – 201 Kópavogur. 

 
endaíbúð með afgirtri verönd og bílastæði í 
bílageymslu við Hlynsali 1 í Kópavogi. 

V. 51,9m

Mánatún 1 – 105 Reykjavík 

 
Ný - Glæsileg 115,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð  í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílag-
eymslu við Mánatún 1 í Reykjavík. Fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar. Skilast fullbúin án 
gólfefna nema votrými verða flísalögð 
V. 66,9m

Flúðasel 88 - 109 Reykjavík 

 
4ra herbergja íbúð, ásamt auka herbergi 
í kjallara. Húsið nýlega viðgert að utan.  
Eignin er skráð 98,3 m2 og skiptist í stofu, 
eldhús, baðherbergi, þvottahús, þrjú svefn-
herbergi og herbergi í kjallara.   V. 39,9 m.

Nýtt 40 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnis-
stað. Vel skipulagðar íbúðir, ásamt bílastæði 
í bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum frá 
Axis, án megin gólfefna. Gólf í baðherbergjum/
þvottahúsum verða flísalögð.  Verið er að reisa 
glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, 
Helgafellsskóla. Afhending í júní 2018.4ra 

4ra herbergja íbúðir.  V. 44,5 m. – 58,9 m.

5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Falleg og vel skipulög raðhús einni hæð við 
Ástu-Sólliljugötu í Mosfellsbæ.  Afhendist 
fullbúið án megingólfefna, baðherbergisgólf 
verða flísalögð, en þvottahúsgólf og bílskúr 
með epoxi. Lóð frágengin með hellulögðu 
bílastæði. 

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 77,7 m. 
Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 77,7 m. 
Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 80,9 m.

Falleg og rúmgóð 108,7 m2, 4ra herbergja íbúð 
með fallegu útsýni á 3. hæð. Eignin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherber-
gi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Sérgeymsla í kjallara. 

V. 40,9 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær 

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær

Suðurhvammur 9 - 220 Hafnarfjörður 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

  

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

  

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

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905
elin@midborg.is

Æsufell 2 – 31,9 m, lækkað verð
Opið hús miðvikudag. 20.06. kl. 17:30 – 18:00

-Eignin er skráð skv. ÞÍ 
alls 90,8 fm, íbúðin er 
skráð 86,4 fm og 
geymsla 4,4 fm
6.hæð - mikið útsýni af 
suður svölum og úr 
eign.

Lyftuhús
Suður svalir
2 svefnherbergi
Þvottaaðstaða innan 
íbúðar
Getur verið laus við 
kaupsamning
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

LINDARBRAUT 27  
– 170 SELTJ. 
MIÐHÆÐ Í ÞRÍBÝLISHÚSI
- Vel skipulögð 83 fm miðhæð ásamt 

31 fm bílskúr
- Nýleg gólfefni ásamt nýlegu gleri að 

mestu
- Stór og fallegur garður í mikilli rækt
- 2 svefnherbergi og 2 stofur
- Möguleiki á 3ja svefnherberginu
- Barnvænt og rólegt hverfi
V. 52,9 millj. 

Andri s. 690 3111

LINDARBRAUT 27 
 – 170 SELTJ. 
3JA HERBERGJ 67,3 FM ÍBÚÐ Í KJALLARA
- Töluverðar endurbætur hafa verið á 

húsinu að utan 
- Með í kaupunum getur fylgt harðparket 

og innihurðir  
- Eign með mikla möguleika 
- Fallegur sameiginlegur garður í mikilli 

rækt   
- Barnvænt og rólegt hverfi 
V. 33,9 m kr. 

Andri s. 690 3111

BREKKUHEIÐI  
– SUÐURLAND
BÓKIÐ SKOÐUN
-Snyrtilegt 77 fm sumarhús á góðum stað.
-Þrjú svefnherbergi, bað með sturtu.
-Stofa/borðstofa/eldhús er rúmgott rými.
-Stór og mikil verönd er í kringum húseign.
-Fallegt útsýni af verönd til suðurs/tyrfð lóð.
-Allt innbú fylgir með í kaupum.
-Frábær staðsettning.
V. 29.5 millj. 

Sveinn s. 6900.820

GULLENGI 2 – 112 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. JÚNÍ  

KL. 17:30 – 18:00
-140 fm, 5 herbergja íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi
-Stór afgirt verönd í suður. Fjögur rúmgóð 

svefnherbergi
-Frábær staðsetning – stutt í Spöngina og 

í skóla
V: 59,9 millj  

Sigurður s. 896-2312

VINDAKÓR 8, ÍB.410  
– 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
-Fimm herb., 150 fm íbúð á 4.hæð
-Fjögur svefnherb., rúmg.stofur
-Baðherb., m/sturtu & baðkari
-Þvottaherb., innan íbúðar
-Lyftuhús & stæði í bílgeymslu
LAUS TIL AFHENDINGAR

Sveinn s. 6900.820

ÁRSKÓGAR 8  
– 109 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19. JÚNÍ  

KL. 12:30 – 13:00
-4,2 fm, 2ja herbergja íbúð fyrir 60 ára  

og eldri
-Íbúðin er á 9.hæð með útsýni.
-Nýtt parket síðan 2013.  Laus fljótlega 

til afhendingar.
V. 42,9 millj.  

Sigurður 896-2312

GRANDAVEGUR 4  
– 107 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. JÚNÍ 

KL 12:15-13:00.
- Rúmgóð 5 herbergja íbúð á 2. hæð 
- Laus fljótlega
- 4 svefnherbergi
- Svalir útfrá stofu 
- Hús endurnýjað að utan 
- Nýleg eldhúsinnrétting ásamt 

baðinnréttingu   
- Stutt í alla helstu þjónustu
- Stór, gróinn og skjólsæll garður
V. 61,5 m kr. 

Andri s. 690 3111

ROFABÆR 23  
– 110 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
-4ra herb., 100.6 fm íbúð á jarðhæð.
-Sérinngangur og afgirt 50 fm verönd  

með íbúð.
-Rúmgóð stofa/borðstofa og eldhús
-Þrjú góð svefnherbergi.
-Endurnýjað bað og eldhús
-Snyrtilegt hús og sameign
-Stutt í skóla og þjónustu
V. 46.9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30  
60,9 fm. 2ja herbergja kjallaraíbúð að meðtaldri sér 

geymslu á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. 

Íbúðin skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, eitt 

herbergi og baðherbergi. Snyrtileg sameign. Nýleg 

hellulögð stétt frá götu og aftur fyrir hús. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 28,9 millj.

Efri hæð „penthouse“ með tvennum þaksvölum.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega glæsileg 212,0 fm. efri hæð “penthouse” 

með tvennum 40 fm. þaksvölum og einstöku 

útsýni í vönduðu og klæddu fjórbýlishúsi auk 30,8 

fm. bílskúrs. Eignin er innréttuð á vandaðan og 

smekklegan hátt. Allar fastar innréttingar eru af 

gerðinni HTH frá Bræðrunum Ormsson og öll tæki 

af gerðinni AEG. Aukin lofthæð er í eigninni og 

gólfsíðir gluggar að hluta.  Tvö sér bílastæði fylgja 

eigninni á lóð hússins. 

Verð 99,5 millj.

Eignin er á allri efstu hæð hússins og frá henni 
nýtur óviðjafnanlegs útsýnis yfir sjóinn, yfir 
Álftanes, Bláfjöllin og austur að Hengli.

Víðimelur 50. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi

Kópavogsbraut 77 – Kópavogi

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 73,1 fm. íbúð á 1. hæð, jarðhæð, að með-

talinni sér geymslu á þessum eftirsóttum stað við 

Fálkagötu. Stofa með gluggum til suðurs. Rúmgott 

svefnherbergi. Hvítmáluð innrétting í eldhúsi. Frá-

bært staðsetning í göngufæri við Háskóla Íslands. 

Hagaskóli og Vesturbæjarlaug í næsta nágrenni. 

Verð 32,9 millj.

Björt og vel skipulögð 100,7 fm. íbúð á 2. hæð, 

að meðtalinni sérgeymslu í fjölbýlishúsi með 

tveimur lyftum. Stofa/borðstofa er rúmgóð og 

björt með stórum gluggum til vesturs og útgengi 

á  vestursvalir.  Eldhús með upprunalegri innrétt-

ingu. Þrjú svefnherbergi. Gengið út á svalir úr einu 

herberginu. Búið er að endurnýja allt ofnakerfi 
í íbúðinni. Sameign hússins er öll mjög snyrtileg.  

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 41,9 millj.

Fallegt 295,2 fm. steinsteypt einbýlishús á tveimur 

hæðum auk kjallara, að meðtöldum 37,8 fm. inn-

byggðum bílskúr. Stórar svalir sem snúa til suðurs 

og vesturs með útgengi úr stofu/borðstofu. Húsið 

er bjart með miklum gluggum á aðalhæðum. Aukin 

lofthæð er á efri hæð hússins. Stofa/sjónvarps-

rými með stórum gluggum til suðurs. Í dag eru 5 

rúmgóð svefnherbergi en auðvelt væri að bæta við 

sjötta svefnherberginu í óskráðu rými í kjallara. 

Verð 84,9 millj.
Góð staðsetning í lokuðum botnlanga.  
Möguleiki væri að gera auka íbúð í kjallara  
með sérinngangi.

Fálkagata 12.  2ja herbergja íbúð

Ljósheimar 14-18. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð - laus strax..

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45 
Mikið endurnýjuð 60,3 fm. íbúð með suðursvölum 

á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjöl-

býlishúsi við Holtsgötu.  Í eldhúsi eru hvítar nýlegar 

innréttingar og eyja með gashelluborði. Baðher-

bergi er nýlega endurnýjað, flísalagt í gólf og veggi. 

Úr stofu er útgengi á svalir til suðurs. Gólfefni eru 

nýleg og raflagnir endurnýjaðar.  Sameign er mjög 

snyrtileg.  

Verð 35,9 millj.

Vel staðsett um 240,0 fm. einbýlishús á þremur 

pöllum, að meðtöldum um 30,0 fm. bílskúr.  

Rúmgóðar samliggjandi stofur með útgengi á 

skjólsæla verönd til suðurs. Eldhús með snyrti-

legum upprunalegum innréttingum. Hjónaherbergi 

með útgengi á svalir. Lóðin er afgirt með nýlega 

hellulagðri mjög stórri innkeyrslu, stéttum og 

veröndum.  Önnur skjólsæl viðarverönd er austan 

við húsið.

Mögulegt er að gera sér 3ja herbergja íbúð í 
kjallara hússins með sérinngangi af baklóð, en 
baðherbergi er í kjallara og allar lagnir eru til 
staðar fyrir eldhús.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á  
rólegum stað í Skerjafirðinum. 

Holtsgata 17. 2ja herbergja íbúð með suðursvölum

Skildinganes.  Einbýlishús í SkerjafirðiKlyfjasel. Vel staðsett einbýlishús

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 18.00 – 18.30 
Virkilega fallegt 301,7 fm. einbýlishús á tveimur 

hæðum með innbyggðum tvöföldum 45,6 fm. bíl-

skúr á rólegum stað við Ystasel. Eignin hefur verið 

þó nokkuð endurnýjuð hið innra í gegnum tíðina 

og húsið var málað að utan árið 2016.  Bjartar og 

glæsilegar stofur með mikilli lofthæð og útgengi á 

nýflotaðar svalir til norðurs. Sjónvarpsstofa. Fimm 

herbergi. Sólskáli með heitum potti. Húsið stendur 

á 700,0 fm. ræktaðri lóð með skjólsælli hellulagðri 

verönd til suðurs. 

Verð 87,5 millj.

Mögulegt væri að gera litla aukaíbúð á neðri 
hæð hússins.

 Mikið endurnýjuð 5 herbergja 164,5 fm. miðhæð  

 að meðtöldum 28,1 fm. bílskúr í þríbýlishúsi 

 Fjögur svefnherbergi þar af þrjú mjög rúmgóð.

 Mjög gott skipulag og stórir gluggar sem hleypa  

 inn góðri birtu.

 Búið er að endurnýja eldhús, gólfefni, hurðir,  

 klæðaskápa, baðherbergi, rafmagnstöflu íbúðar,  

 hitakerfið yfirfarið og skipt um hitastýringu. 

 Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur  

 árum síðan.

 Tilboð óskast

Ystasel 24. Vandað og vel staðsett einbýlishús

Stóragerði. Glæsileg 5 herbergja hæð ásamt bílskúr

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
Falleg og björt 106,8 fm. endaíbúð, með gluggum í 

þrjár áttir og svölum til austurs á efstu hæð auk sér 

bílastæðis í bílageymslu. Stór stofa með gluggum 

í tvær áttir með útsýni að Esjunni og svölum til 

austurs. Opið eldhús við stofu. Tvö herbergi með 

góðu skápaplássi. Verið er að gera við og mála 

húsið að utan og greiðast þær framkvæmdir af 

seljendum eignarinnar. 
Eignin getur verið laus til afhendingar við 
kaupsamning. 

Verð 49,9 millj.

Garðatorg 7 - Gb. Góð 3ja herb. endaíbúð á efstu hæð
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Falleg og mjög vel staðsett 118,2 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi á eftirsóttum stað við Espigerði. Húsinu hefur verið vel viðhaldið. 
Íbúðin hefur að stærstum hluta verið standsett á síðustu árum, ma. með vönduðum gólfefnum, eldhúsi og baðherbergi. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Tvennar svalir sem snúa til suðurs og vesturs. Glæsilegt útsýni.
Opið hús mánudaginn 18. júní milli 16:45 og 17:15
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021

ESPIGERÐI 4
108 REYKJAVÍK

HÁBÆR 39
110 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel skipulagt 264,1 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um með innbyggðum bílskúr. Húsið sem er teiknað af Þorvaldi 
S. Þorvaldssyni arkitekt skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 5 
herbergi og þrjú baðherbergi. Arinn í stofu. Húsið stendur á mjög 
skjólgóðum stað í Árbæ, næst innst í rólegri botnlangagötu. Fal-
leg lóð með miklum gróðri og laufskála. Örstutt í Árbæjarskóla, 
íþróttasvæði Fylkis og sundlaug. V. 89,0 m.

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Falleg töluvert endurnýjuð samtals 170 fm 5 herb. sérhæð með 
bílskúr. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö baðherbergi, 
þvottahús og fjögur herbergi. Svalir. Góð staðsetning. V. 64,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

5 herb. 112,2 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýlishúsi við Bólstaðar-
hlíð. 2-3 svefnherbergi og tvær stofur. Endurnýjað baðherbergi. 
Eignin er laus við kaupsamning. Sölumenn sýna, bókið skoðun. 
V. 47,9 M.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
ÁLFHEIMAR 13
104 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
BÓLSTAÐARHLÍÐ 33
105 REYKJAVÍK

Vel staðestt 235,6 fm neðri sérhæð í Byggðarenda sem er í dag 
tvær íbúðir á einu fastanúmeri. Húsnæðinu er skipt upp í tvær 
rúmgóðar íbúðir, báðar með sér inng., 134,8 fm 5 herb. íbúð og 
100,0 fm 3ja herb. íbúð. V. 64,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní milli 12:00 og 13:00
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

Stóglæsileg 4ra herbergja 116 fm íbúð á efstu hæð í vönduðu fjöl-
býli með stæði í bílageymslu. Aukinn lofthæð. Vandaðar innrétt-
ingar og fallegt útsýni. Stórar suður svalir. Bæði leik- og grunn-
skóli eru í götunni. Hægt að hlaða rafbíl í bílageymslu. V. 64,9 m.
Opið hús mánudaginn 18. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
BYGGÐARENDI 10 - TVÆR ÍBÚÐIR
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
LANGALÍNA 29
210 GARÐABÆR

Falleg og vel skipulögð 111,2 fm sérhæð á 2. hæð ásamt 28 fm bílskúr og 28 fm geymslu undir bílskúr, samtals 167,2 fm. 
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og tvær stofur. Mjög góð staðsetning í Hlíðunum. V. 69,8 m. 
þriðjudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.

ÚTHLÍÐ 5
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

3ja herbergja íbúð á 1.hæð við Vallakór 6a ásamt stæði í bíla-
geymslu, afhendist fullbúin með öllum gólfefnum, sérþvottahús 
innan íbúðarinnar. Sér verönd 30 fm. Til afhendingar mjög fljót-
lega. Verðið er mjög gott eða aðeins 39,99 millj.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

2ja herb. 90,2 fm björt íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi við Sléttuveg. 
Suðursvalir. Glæsilegt útsýni yfir Fossvoginn. Húsvörður. Mikil 
sameign, svo sem líkamsræktaraðstaða og heitur pottur og 
starfrækt er hárgreiðslustofa og snyrtistofa í húsinu. 
Opið hús miðvikudaginn 20. júní milli 17:00 og 17:30. V. 49,9 m.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

5 herb. 121,2 fm íbúð á 1.hæð í góðu steniklæddu fjölbýli. Fjögur 
svefnherbergi, sér þvottahús innan íbúðarinnar og búr, tvennar 
svalir, snyrtileg sameign. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu. V. 44,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

3ja herb. samtals 159,4 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í 
lyftuhúsi. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn 20,6 fm. Íbúðin er 
fyrir 60 ára og eldri. Glæsilegt sjávarútsýni og fjallasýn. Tvennar 
svalir. Opið hús mánudaginn 18. júní milli 17:30 og 18:00. V. 67,9 m.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

NÝ ÍBÚÐ EFST Í KÓRUM – KÓPAVOGI.
VERÐ AÐEINS  39,99 MILLJ.

SLÉTTUVEGUR 17 - 55 ÁRA OG ELDRI
103 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

ÁSBRAUT 13
200 KÓPAVOGUR

SKÚLAGATA 40A - 60 ÁRA OG ELDRI
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS



NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

Mjög falleg 120,1 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð með miklu útsýni í góðu húsi. Stofa, borðstofa, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Fallegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. V. 48,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við Lautarveg í Fossvogi.  Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergjum með 
hita í gólfi, tvennum svölum eða sérafnotareitum. Um er að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. Tvær íbúðanna 
eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnás, innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele.  Verð frá 73,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

KRISTNIBRAUT 37
113 REYKJAVÍK

LAUTARVEGUR 16
103 REYKJAVÍK

NESBALI 92A
170 SELTJARNARNESI

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 134 fm parhús á einstökum útsýn-
isstað á Seltjarnarnesi. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi og 3-4 herbergi. 
Mikil lofthæð á efri hæð. Arinn í stofu. Húsið er staðsett innst í 
botnlanga í útjaðri byggðar. Útsýni í átt að golfvellinum, Bakkat-
jörn og Nesstofu. Timburverönd og heitur pottur. V. 74,9 m.

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl., löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 2525

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Mjög falleg 98,4 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi í Vesturbænum. 
Íbúðin er 3ja herb. en auk þess fylgir 8 fm herb. í risi. Svalir. Bíla-
stæði á baklóð. Örstutt í skóla, sundlaug, kaffihús og alla helstu 
þjónustu. V. 41,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní milli 16:15 og 16:45. 
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við 
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Svalir til suðurs og vesturs. 
Eignin er mjög vel staðsett við miðbæ Reykjavíkur. Laus við 
kaupsamning. V. 46,9 m.
Opið hús mánudaginn 18. júní milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HRINGBRAUT 47
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

Mjög góð 3ja herb. endaíbúð á 4. hæð í fallegu vel staðsettu fjöl-
býli í vesturbænum ásamt góðu aukaherbergi í risi með aðgangi 
að snyrtingu, samt. ca. 90 fm. Útsýni. Fín sameign. Örstutt í Há-
skólann og miðbærinn í göngufæri. V. 43,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 20. júni milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Höfum fengið í sölu tvær einingar í húsi við Mánagötu 20, Reykja-
vík. Um er að ræða 53 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð með svölum 
og góðu rislofti. Bílskúr sem er 21 fm hefur verið innréttaður sem 
studíó íbúð. Samtals 74 fm. Eignirnar gætu hentað til útleigu.  
V. 41,9 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hilmarsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
BIRKIMELUR 6
107 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MÁNAGATA 20 - TVÆR EININGAR
105 REYKJAVÍK

Virkilega vel skipulögð 108,6 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
í góðu álklæddu lyftuhúsi. Rúmgóðar svalir og útsýni. Sér bíla-
stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. V. 45,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 19. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði 
í landi Munaðarness. Bústaðurinn var byggður árið 2000 og 
útihús árið 2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm eignarlandi. 
Timburverönd með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu. 
Stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú rúmgóð herbergi og 
sjónvarpshol. Auk þess er útihús. V. 29,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LÓMASALIR 2
201 KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
JÖTNAGARÐSÁS 1
Í LANDI MUNAÐARNESS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg og mikið uppgerð 79,4 fm 5 herb. hæð og ris við Vífilsgötu í Reykjavík. Hæðin er mjög björt og snyrtileg með svölum til austurs. 
Fallegt útsýni frá rishæð. Garður til suðurs. Mjög góð staðsetning í grónu hverfi í hjarta borgarinnar. V. 41,9 m.
Opið hús Þriðjudaginn 19. júní  milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

VÍFILSGATA 11
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. júní 
milli 17:30 og 18:00.



Gerplustræti 31-37 Hlíðarendi
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafells-
landi í Mosfellsbæ. Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var 
kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu og að 
skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum 
án gólfefna. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið 
er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu. 
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað 
fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur 
fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum 
íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

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

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN

18. JÚNÍ 
KL. 17.15-17.45

OPIÐ HÚS 
ÞRIÐJUDAGINN

19. JÚNÍ 
KL. 17-18

Áætluð afhending er vor 2018.

Verð frá 44,5 millj. Áætluð afhending í júní 2018

Stærð frá 57 fm – 112 fm.

Verð frá 39,8 millj.

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

   

GLÆSILEGAR 2JA OG 4RA HERBERGJA NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ DYNGJUGÖTU 1 OG 3 Í URRIÐAHOLTINU Í GARÐABÆ. 

Ás fasteignasala er 
rótgróið fyrirtæki 

sem hefur veitt alla 
almenna þjónustu 

í fasteignaviðskiptum 
frá árinu 1988.

Opið hús 
mánudaginn 18. júní 

milli kl. 17:00 & 18:00 

Sölumenn Ás fasteignasölu verða á staðnum

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarfirði // Sími 520 2600 // as@as.is

Eiríkur Svanur  
Sigfússon
Lögg. fast.

Sími 862-3377

Melkorka  
Guðmundsdóttir

Lögg. fast.
Sími 520-2600

Aron Freyr  
Eiríksson 

Lögg. fast.
Sími 772-7376

Andri
Guðlaugsson

Lögg. fast. lögf.
Sími 662-2705

Bjarni Tómas 
Jónsson 

Lögg. fast.
Sími 895-9120 

Elín 
Þorleifsdóttir 

as@as.is
Sími 520-2600

Glæsilegar 2ja og 4ra herbergja nýjar íbúðir við 
Dyngjugötu 1 og 3 í Urriðaholtinu í Garðabæ. 

Lyfta er í stigahúsi nr. 1 og sér stæði í bílgeymslu  
fylgir öllum 4ra herbergja íbúðum í húsinu.

Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan sem og að utan  
og er áætluð afhending haustið 2018. 

Glæsilegar innréttingar frá AXIS eru í öllum íbúðum  
og AEG eldhústæki.

Stærðir: 57,4 - 180,3 fm
Verð 2ja herbergja: 35,1 - 40,7 mkr.-
Verð 4ra herbergja: 58,3 - 99,9 mkr.-

DYNGJUGATA 1 – 3

OPIÐ HÚS



sími

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið
72,5 millj. 96,0 millj.Verð :

Verð :

Grandavegur 42b
107 Reykjavík

Túngata 33
101 Reykjavík

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja 
íbúð með útsýni 

Til viðbótar við stærð eru tvennar  
lokaðar svalir samtals 35,5 fm 

Bílastæði í bílageymslu

Vönduð gólfefni 

Vel skipulagt og mikið endurnýjað parhús á 3 hæðum 
við Túngötu 33 í hjarta miðbæjar Reykjavíkur

217 fm  -  7 Herbergi

Bílskúr  -  Möguleiki á aukaíbúð

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, alla helstu 
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins 

Dyngjugata 1-3  
Urriðaholti Garðabæ

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum 
hæðum við Dyngjugötu Garðabæ 

Íbúðirnar eru á bilinu 57 - 180 fm og fylgir 

Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr  
góðri nýtingu fermetra og er skipulag  
íbúða einkar gott.

Íbúðirnar eru til afhendingar í haust 2018  
og afhendast þær veglega innréttaðar og  
fullbúnar með gólfefnum.

Flottar 2ja herbergja íbúðir á jarðhæð og  
einstakar þakíbúðir með mikilli lofthæð  
og útsýni á 4.hæð

 2ja herbergja frá 35,1 millj.
 4ra herbergja frá 58,3 millj.

SÖLUSÝNING
miðvikudaginn 20.júní kl. 17:00 - 18:00

Nýtt  
í sölu

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Tilbúin sýningaríbúð, bókaðu skoðun núna.

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is



Með þér alla leið

Kringlan 4-6
103 Reykjavík

Höfðabakki 1 
110 Reykjavík

94,5 millj.Verð:

Fallegt 188 fm einbýli með bílskúr  
Frábær staðsetning örstutt frá 
Gundagerðisgarði  
Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi  
Bjartar góðar stofur  
Nýuppgert bað og þvottahús í kjallara  
Möguleiki á aukaíbúð - Fallegur garður

84,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melgerði 5

s. 773 6000

108 Reykjavík

3ja herbergja íbúð á 5. hæð
 - útsýni - endaíbúð  
Stæði í bílageymslu  
Lyftuhús
Laus strax

41,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðagrandi 7    504 

s. 775 1515

107 Reykjavík

Falleg 76 m 
3ja herbergja íbúð 2. hæð  
Frábær staðsetning

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Baldursgata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Íbúð á efstu hæð, 2ja herbegja  
Svalir með útsýni  
Uppgerð íbúð

29,3 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 176

s. 775 1515

110 Reykjavík

Glæsileg 2ja herbergja íbúð  
Stór afgirtur pallur  
Stæði í upphitaðri rafstýrðri bílageymslu  
Þvottahús innan íbúðar - Sameign snyrtileg  
Einstaklega falleg og hentug íbúð  

 
stutt í skóla, þjónustu og verslun

34,7 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Berjarimi 14

s. 845 8958

112 Reykjavík

við Háskólann

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð  
Stórar bjartar stofur  
Herbergi í risi með aðgengi að snyrtingu  

42,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hringbraut

s. 897 0634

101 Reykjavík

Vel skipulögð íbúð í hjarta Vesturbæjar
4 herbergja  -  80 fm
Nýlegt eldhús og gólfefni
Góð staðsetning þar sem stutt er  
í skóla, alla helstu þjónustu og iðandi 
mannlíf miðbæjarins

44,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús  
Staðsteypt hús á einni hæð  
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými  
Mikil lofthæð og stórir gluggar  
3 herb, stórt þvottahús og geymsluloft  
Frágengin lóð, verönd og pottur

78,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 139

s. 899 1178

203 Kópavogur

Fallegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 
325 fermetra (Ca 340 fermetrar með 
sólskála) einbýlishús á tveimur hæðum  

 
Fjögur svefnherbergi, 3 stofur 3 baðherbergi

102,0 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðarás 18

s. 893 9929

110 Reykjavík

Rúmgóð, björt og vel skipulögð 180 fm 
neðri sérhæð við Grenimel 46. 
Útgengt er úr stofu. íbúðarinnar á upphitaða 
hellulagða verönd sem er meðfram allri. 
Húsið sem er byggt árið 2012 eina nýlega 
húsið á Melunum. Um er að ræða íbúð sem 
gæti hentað vel fyrir fatlaða.

90,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grenimelur 46

s. 893 9929

107 Reykjavík

Stórar og fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir. 
Nýtt lyftuhús, einstakt útsýni  
og staðsetning. Íbúðirnar eru 134 fm  
og 153 fm að stærð, öll rými rúmgóð.  
Opin og falleg stofu og eldhúsrými,  
tvennar svalir eða verandir. 
Svefnherbergi og baðherbergi stór 

59,9 millj.Verð frá :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 98

s. 899 1178

203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Glæsileg 274,4 fm  
skrifstofuhæð  

í Kringluturninum 

Húsnæðið hefur að mestu verið  
endurnýjað á vandaðan hátt

 
á leigusamningi

Staðsetning gerist varla betri

Mjög vel staðsett og áberandi 
321,6 fm atvinnuhúsnæði  á 
besta stað á Höfðanum 

Húsnæðið hýsir í dag Dominos 
Pizzu og er leigusamningur við 
þá um húsnæðið 

Móttaka og vinnusalur í fremri 
hluta húsnæðisins og innkeyrslu-
hurð bakatil með góðri aðkomu 

94,5 millj.Verð:



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Steyptur grunnur á einstökum stað  
Stærð: 158,5 fm  
Leigulóð við Ríkissjóð Íslands  
Leigusamningur var endurnýjaður 2011

90,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þingvellir

s. 775 1515

801 Þingvellir

Fallegt og vel byggt 53 fm heilsárshús  
Til viðbótar er um 8 fm áhaldageymsla  
Kalt vatn og rafmagnskynding  

 
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti  
Innbú utan persónulegra muna fylgir

21,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Arkarholt

s. 695 5520

311 Borgarbyggð

Mjög vel skipulögð 115,5 fm 4-5 herbergja 
endaíbúð á 2 hæð með suð/vestur svölum  
Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað,  
þvottahús og geymslu  

56,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur

s. 780 2700

101 Reykjavík

Mjög gott 883,8fm atvinnuhúsnæði á  
3 hæðum vel staðsett á höfðanum  
Kjallarinn er 289,3 fm,  
Miðhæðin er 277,8 fm og efri hæðin 316,7 fm  
Húsnæðið er allt í útleigu  
Malbikað bílaplan  
Gott auglýsingagildi

160,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tangarhöfði 2

s. 780 2700

110 Reykjavík

54 fm notalegt sumarhús  
Tvö svefnherbergi  
Heitur pottur á palli  
Heitt og kalt vatn

16,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hreðavatn

s. 695 5520

311 Norðurárdalshreppur

Risíbúð með 2 svefnherbergjum  
Baðherbergi með baðkari  

23,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melholt 6

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

Vatnstígur 128 fm íbúð 
Glæsilegar innréttar tvö baðherbergi 
Stæði í bílakjallara 
Laus strax 

77,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 14

s. 897 0634

101 Reykjavík

Fallegt einbýli á einni hæð  
Samtals 213 fm m bílskúr  
5 svefnherbergi  
Stórar stofur ásamt sólstofu  
Fjölskrúðugur garður  
Frábært útsýni

48,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Torfholt

s. 695 5520

840 Laugarvatn

Tveggja herbergja lúxusíbúð  
Gengið inn af svölum í íbúð  
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra  
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar  
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði 
bílageymslu Þaksvalir á 6. og 7. hæð   

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26     513

s. 845 8958

101 Reykjavík

Glæsilegt 174 fm heilsárshús  
Hannað að innan af Rut Káradóttur  
34 fm gestahús  
Þrjú svefnherbergi  
Stórbrotið útsýni 30 mín frá Reykjavík

75,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka

s. 775 1515

801 Þingvellir

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í nýbyggingu 
Íbúðin er skráð 88,9 fm og sér geymsla  

 
Eigninni fylgir eitt stæði í bílageymslu  
Vandaður frágangur og innréttingar  
Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum, 

Tilbúin til afhendingar

59,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Öryggis og 
þjónustuíbúðir  
í Reykjavík  
fyrir + 60 ára

Fasteign til sölu á besta stað. 
Um er að ræða samliggjandi eignahluta 
fastanr 226-6779 (214,2 fm) og fastanr. 
202-3306 (226,6 fm), skráða veitingahús 
samkvæmt Þjóðskrá. Samtals eignarhlutur 
ásamt sameign og öllu því sem fylgir og 
fylgja ber 440,8 fm. Húsnæðið er í útleigu.

110,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grensásvegur 5

s. 778 7272

108 Reykjavík

Falleg og mjög vel skipulögð íbúð  
Næst efsta hæð, alls 82,9 fm  
Frábært innra skipulag  
Gott opið stofu og eldhúsrými  
Tvö góð svefnherbergi, stæði í bílageymslu  
Sér þvottahús, sólríkar svalir

41,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reiðvað 7

s. 899 1178

110 Reykjavík

121,1 fm íbúð á efstu hæð  
Góð og mikil lofthæð  
2 svefnherbergi  
Stæði í bílageymslu

67,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðatorg 6      306

s. 775 1515

210 Garðabær

Glæsilegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur. 
Tilbúið til afhendingar 2019

Íbúðarbygging með verslun og  
þjónustu á jarðhæð.

44 íbúðir eftir af 90
Verð frá 43,9 millj. 
Stærðir 60 fm uppí 220 fm.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Höfðatorg
Bríetartún 9 - 11       

105 Reykjavík



Með þér alla leið

.       

Verð: 53,2 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20. júní  kl. 17:15 - 17:45

íbúð 302

 
með bílskúr 148,9 fm á tveimur hæðum  
þar af er bílskúr 24,5 fm

Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol

19,8 fm útsýnissvalir til suðurs 

Sér þvottahús innan íbúðar

Frostafold 23
112 Reykjavík

.       

Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. júní  kl. 17:15 - 17:45

íbúð 201
Mjög góð 5 herbergja endaíbúð 142,2 fm
Aðeins þrjár íbúðir í stigaganginum 
Hús nýtekið í gegn að utan 
Fjögur svefnherbergi 
Þvottahús innan íbúðar 
Nýtt baðherbergi og góð gestasnyrting 
Stórar suðursvalir 

Laufvangur 18
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18. júní kl.  17:00 - 17:30

Góð og vel staðsett 3ja herbergja íbúð  
á fyrstu hæð auk herbergis í kjallara  
í góðu fjölbýli þar sem nýlega hefur  
verið skipt um járn á þaki  

Sólvallagata 74
101 Reykjavík

.       

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. júní kl. 17:00 - 1730

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð  
miðsvæðis í Reykjavík í vel viðhöldnu 
fjölbýlishúsi, ásamt bílskúr 

3 góð svefnherbergi 

Nýlega er búið að steina húsið að utan 

Tvennar svalir, til norðurs og suðurs

Stóragerði 6
108 Reykjavík

.       

Verð: 99,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. júní kl. 12:15 - 12:45

íbúð 1303

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð  
fyrir 60 ára og eldri  
Tvö stæði í bílageymslu. Á 13. og efstu hæð 
með óhindruðu útsýni til sjávar og fjalla. 
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð.  
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi.  
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket.

Árskógar 6 1303
109 Reykjavík

.       

Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20. júní kl. 17:00 - 17:30

Mjög falleg 4 herbergja 107 fm íbúð  
á 2. hæð á góðum stað í Fellsmúla 

Þrjú góð svefnherbergi 

Mjög snyrtileg og vel umgengin eign  
í góðum stigagangi

Fellsmúli 10
108 Reykjavík

.       

Verð: 25,3 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18. júní kl. 17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð á 2. hæð  
í Torfufelli 29 

2ja herbergja 57 fm 

Búið að klæða húsið 

Stutt í alla helstu þjónustu

Torfufell 29
111 Reykjavík

.       

Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. júní kl. 17:00 - 17:30

Falleg 105 fm íbúð á efstu hæð

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Björt stofa m suðurgluggum 

Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 

Gott útsýni

Holtsgata 41
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

45,9 millj.Verð :

 
4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endur-
bættu steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 
Samtals er eignin því 102,4 fm.

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.       

Verð: 46,7 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18. júní kl. 17:00-17:30

Falleg hæð  
Samtals 97 fm að stærð  
Að viðbættu tæplega 50 fm rislofti  
Þrjú svefnherbergi  
Tvískipt stofa  
Tvennar svalir

Njörvasund 1
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520



OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 21.JÚNÍ FRÁ 1719

ÁLALÆKUR 17

ÞG Verk kynnir nýjar og glæsilegar fasteignir til sölu í 
Hagalandi á Selfossi. Við hönnun húsanna var leitast við 
að skapa hagkvæmar, vel skipulagaðar og glæsilegar 
byggingar sem njóta sín í fallegu og náttúrulegu umhverfi. 
Selfoss er friðsælt og fjölskylduvænt bæjarfélag og er 
miðstöð þjónustu og verslunar á suðurlandi. 

Verð frá 26.200.000 kr.

Viðhaldslétt  hús og gólfefni  á öllum flötum

Innfelldur ísskápur og uppþvottavél fylg ja

Glæsilegar innréttingar frá GKS og Nobilia Þýskalandi.

6 sameiginleg hleðslustæði fyrir  rafbíla,  
með möguleika á viðbótum.

Friðsælt umhverfi  og stutt frá Höfuðborgarsvæðinu

WWW.TGVERK.IS

Allar upplýsingar á vefnum!
www.tgverk.is/fasteignavefur

ÞG Verk - Traustur byggingaraðili síðan 1998  |  Lágmúla  7  |  S:534-8400  |  tgverk.is

Íbúð 102 | 62.4 fm Íbúð 203 | 82.5 fm Íbúð 307 | 96.3 fm 



OPIÐ HÚS mánudaginn 18 júní kl 18.30-19.00

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í Vesturbænum. Um er að ræða 
3ja herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Samtals er eignin skráð115,1fm og 
þar af er bílskúrinn 25,2fm. Stofa björt með útgengt á góðar svalir, rúmgóð herbergi og 
gólfefni er parket og flísar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í þjónustu, íþróttasvæði 
K.R Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 115,1 m2       Bílskúr

Grandavegur 1    107 Reykjavík 52.500.000

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR EIGNIRNAR 694 4700

NÝTT FJÖLBÝLISHÚS
Dyngjugata 1-3 | 210 Garðabær

Nýtt fjölbýlishús á 3-4 hæðum, Dyngjugata 1-3. 
Um er að ræða 2ja til 4ra herbergja íbúðir frá 
57-180 fermetrum. Flestum íbúðum fylgir stæði 
í lokaðri bílageymslu. Allar íbúðir verða afhentar 
fullbúnar með gólfefnum. Innréttingar koma frá 
AXIS innréttingum og öll tæki eru frá viðurkenndum 
framleiðanda.

VERÐDÆMI:

2ja herb 77fm verð 40,7

4ra herb 118fm verð frá 58,3

4ra herb 120fm verð frá 60,3

4ra herb 134fm verð frá 64,9

NÝR ÁFANGI Í SÖLU VIÐ EFSTALEITI
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3

HRINGDU Í 520-9595 EÐA BEINT Í SÖLUMENN!

OPIÐ HÚS MÁN. 18.JÚNÍ KL.17:00-18:00
Sýningaríbúð í Jaðarleiti 6. íb.102

Afhending 
sumar/haust 2019

Verð frá 28.900.000,-

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. júní kl 18.30-19.00 

Falleg, björt og frábærlega staðsett 4ra herb íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli neðst í Furugrund. 
Grænt opið svæði er neðan við húsið. Íbúðin hefur fengið gott viðhald m.a er parket, 
eldhústæki, innihurðir og sólbekkir síðan 2015 og baðherbergi var endurnýjað 2010.  Tveir 
leikskólar eru í göngufæri, grunnskóli, íþróttasvæði H.K og fallegar göngu og hjólaleiðir í 
Fossvogsdalnum. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 86,2 m2

Furugrund 81     200 Kópavogur 42.500.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 694-4000 

Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Íbúðin 
skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að auki er sér 
geymsla í sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. Baðherbergi var 
endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. Aðkoman er öll hin snyrtilegasta. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 120,6 m2

Eskihlíð 18a      105 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. júní kl 17.30-18.00

Mjög rúmgóð og björt  endaíbúð með yfirbyggðum svölum og stæði í bílageymslu í góðu 
lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar.  Hvítar fallegar innréttingar, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
með sturtu og baðkari og sameignlegt þvottaherbergi á hæðinni (einnig lagt fyrir þvottavél 
og þurrkara í íbúðinni). Staðsetningin er frábær þar sem göngufæri er í alla þjónustu. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: x     Stærð: 101,6 m2

Hrísmóar 4      210 Garðabæ 46.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 20. júní kl. 17:30 - 18:00

Jöklasel 1    109 Reykjavík

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Glæsileg 5 til 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í góðu 
fjölbýli. Íbúðin er skráð 166,8 fm en er stærri að gólffleti þar sem efri hæðin er að hluta 
undir súð. Íbúðin skiptist í forstofu, fjögur til fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvotta-
herbergi og búr, aðalrými með stofu, borðstofu/herbergi og eldhúsi. Útgengt úr stofu og 
borðstofu út á suð/vestur svalir. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Herbergi: 5-6     Stærð: 166,8 m2      

54.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. júní kl. 19:00 - 19:30

Unufell 19    111 Reykjavík

Fasteignasalan TORG kynnir í einkasölu: Glæsilegt fjögurra til fimm herbergja endaraðhús 
á tveimur hæðum í Unufelli í Reykjavík. Góður sólpallur í suður og einnig sólpallur að 
framanverðu. Húsið er alls skráð 209,9 fm og þar af er bílskúr 23,7 fm. Húsið skiptist 
þannig. Efri hæð: Anddyri, eldhús, stofa/borðastofa, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Herbergi: 4-5     Stærð: 186.2 m2      

63.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 19. júní kl.18:00 - 18:30

Hrísmóar 1    210 Garðabæ

Skipti möguleg á ódýrari eign. Glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð með tvennum 
svölum á annarri hæð í góðu lyftuhúsi.Alls er íbúðin skráð 91,7 fm og skiptist í for-
stofu, 3 svefnherbergi, rúmgott baðherbergi, þvottaherbergi, aðalrými með stofu, 
borðstofu, og eldhúsi . Útgengt úr tveimur herbergjum á rúmgóðar svalir, suður og 
vestur, aðrar yfirbyggðar.Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Herbergi: 3-4     Stærð: 91.7 m2      

40.900.00

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum 
upp í 5herb. 160,4fm.

1. herb. verð frá 28.9m
2. herb. verð frá 38.4m
3. herb. verð frá 47.9m
4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

Þorsteinn
fasteignasali
694 4700

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

BÓKIÐ SKOÐUN S. 893 4416

Lyngmóar 6     210 Garðabæ

Falleg og björt 3ja til 4ra herb. íbúð á 3ju hæð á vinsælum stað í Garðabæ. 
Suðursvalir með gler-lokun. Afar hlýleg og rúmgóð.  Svalarýmið er 4ða herbergið. 
Bílskúr fylgir. Húsið var tekið í gegn að utan fyrir nokkrum árum. Ótrúlega mikið 
útsýni er frá íbúðinni. Góð sérgeymsla, sameiginleg þvotta- og þurrkaðstaða er á 
1. hæð. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3-4     Stærð: 113,5 m2      Bílskúr

47.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19 júní kl. 17.30 – 18.30

Mosagata 1   Urriðaholti - 210 Gbæ

Góð 4ra herbergja íbúð, merkt 403, á efstu hæð í fínu lyftuhúsi. Frábært útsýni til suðurs 
og vesturs, stórar svalir. Skilast tilbúin með gólfefnum. Bílskúr fylgir. Íbúðin skiptist í 
forstofu, miðrými, opið eldhús, borðstofu og stofu í aðalrými, þrjú rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi og sér þvottaherbergi. Íbúðin er miðsvæðis í húsinu með stóra glugga og er 
einkar björt og rúmgóð. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 4     Stærð: 142,7 m2       Bílskúr: 22,3 m2

64.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. júní. kl 18.30-19.00

Kópavogsbraut 87    200 Kópavogur 57.900.000

Fallega 5 herbergja sérhæð á 1.hæð með sérinngangi og bílskúr og stórum sameigin-
legum garði á eftirsóttum stað í Vesturbæ Kópavogs. í eigninni eru 4 svefnherbergi, 
góð stofa og tvö salerni (annað með baðaðstöðu). Stærð íbúðar: 119,5 fm, geymsla og 
þvottherb í sameign 8 fm (óskráð) og bílskúr: 35 fm = 162,5 fm. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 154,5 m2       Bílskúr

Einstaklega glæsileg og rúmgóð penthouse íbúð í 5 hæða húsi með 
mögnuðu sjávarútsýni. Íbúðinni fylgir tvö sérmerkt bílastæði í lokuðu 
bílastæði húsi. Íbúðin er vel hönnuð af Birni Skaptasyni arkitekt og á 
tveimur hæðum með  stórum gluggum og fallegur stigi á milli hæða. 

Þrennar svalir. Íbúðin skiptist í góða stofu ,eldhús, sjónvarpsherbergi, 
tvö svefnherbergi, opið skrifstofurými, tvö baðherbergi og þvottahús. 
Gólfefni eru fallegt jatoba-parket og flísar. 

Allt umhverfi og sameign eru mjög snyrtileg. Einstök staðsetning í 
miðbænum, næst sjónum og Hörpunni, aðkoman góð og stutt í alla 
helstu þjónustu. Húsvörður er í húsinu. Sjón er sögu ríkari.

Klapparstígur 3

Verð: 129.700.000

Herbergi: 5     Stærð: 222,8 m2

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
þirðjudaginn 19. júní

kl. 17.30-18.00

Upp. Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. júní kl. 17.30-18.00

Holtsgata 19    101 Reykjavík 44.900.000

Fallega 3-4ra herbergja íbúð við Holtsgötu 19 í 101 Reykjavík, búið er að endurnýja eld-
hús. Eignin skiptist í anddyri/hol, eldhús, tvö svefnherbergi en lítið mál að bæta við þriðja 
svefnherberginu,  tvær samliggjandi stofur með suðursvölum, baðherbergi með sturtu.  
Íbúðin er skráð 103,2 fm samkvæmt þjóðskrá og þar af er geymsla 
5,3 fm. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 103,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. júní kl: 17:30-18:00

Sóltún 11    105 Reykjavík 57.200.000

Falleg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð ásamt stæði í bílageymslu í lyftuhúsi við Sóltún 
í Reykjavík. Íbúðin er 109.2 fm samkvæmt þjóðskrá Íslands. Skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu, borðstofu, opið eldhús, 2 svefnherbergi, þvottahús og geymslu í 
sameign. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 109.2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. júní kl. 17.00 - 18.00

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. Sameign er í flottu  standi og ytrabyrði 
nýmálað og standsett. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

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

50.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. júní kl. 18:30-19:00

Orrahólar 7    111 Reykjavík 28.900.000

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 2.hæð með sérmerktu stæði sem fylgir. Húsið er í 
mjög góðu ástandi og hefur fengið gott og reglubundið viðhald. Svalir eru stórar og 
yfirbyggðar. Öll rými eignarinnar eru sérlega rúmgóð. Húsið er mikið endurnýjað að 
innan sem utan og nýtt dyrasímakerfi er í húsinu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 72,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. júní kl 17.30-18.00

Andrésbrunnur 17    113 Reykjavík 49.900.000

Björt, falleg og rúmgóð 4ra - 5 herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðinni 
fylgir stæði í þriggja bíla bílageymslu sem er lokuð. Stórar svalir eru út frá 
stofunni sem snúa í suður. Í íbúðinni eru þrjú svefnherbergi og góð geymsla með 
glugga og parketi sem nýtt er í dag sem auka herbergi. Innaf bílastæðinu er stór 
geymsluskápur. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi:4-5    Stærð: 119,1 m2      Bílageymsa   

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



NÝBYGGINGAR Í GARÐABÆ - VERIÐ VELKOMIN Í OPIN HÚS! 

OPIN HÚS 18 JÚNÍ FRÁ KL. 16:00-17:00 OG 19 JÚNÍ FRÁ KL. 17:00-18:00

Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Hilmar Þór 
Bryde
 löggiltur fasteignasali 
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

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

Andrea Guðrún 
Gunnlaugsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is

DYNGJUGATA 1-3
Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Urriðaholtshverfinu í Garðabæ. Í húsinu eru 18 
íbúðir sem skiptist upp í tvo stigaganga. Frágengin lóð með sameiginlegu 
útivistarsvæði. Afhending í sept/okt. Traustur verktaki.

HOLTSVEGUR 27
Glæsilegar íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Urriðaholtslandinu í 
Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum.  Allar íbúðir njóta útsýnis. 
Húsið er á fimm hæðum, allar svalir rúmgóðar og skjólsælar. Traustur verktaki.

Nánari upplýsingar veita:

 
698-2603, hlynur@hraunhamar.is

 
893-2233, helgi@hraunhamar.is

 
892-9694, hilmar@hraunhamar.is 

Aðeins 5 íbúðir eftir

2 243,3 fm 4
Fallegt  og vel  skipulagt parhús á  tveimur hæðum í  rólegum botnlanga í  kópavogi.  f jögur rúmgóð 
svefnherbergi  og mjög flott  útsýni  er  frá húsinu.   Virkilega hagstætt  verð í  þessu vinsæla hverfi ,  

nýlegar sölur  í  kringum 422.000 fm, hérna er  fm verðið 369.000 og því  virkilega góð kaup!    
EKKI LÁTA ÞESSA FRAMHJÁ ÞÉR FARA

Hlíðasmári 2

Hlíðasmári 2, 5 hæð 

Verð: 89.9 millj

MÁNALIND 19 

801 Selfoss 

Hlíðasmári 2

STAKKHOLT 2B
1149,9 fm 3

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á 7.  hæð (efstu)  í  105 Reykjavík.  Stæði  fylgir  eign í  
bílageymslu og tvær geymslur.  Heildarstærð eignar er  skráð 149,9 fm.  

Glæsilegt  útsýni  er  frá íbúð ti l  suðurs og austurs.  
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!  

Verð: 79,9 millj

Hlíðasmári 2

801 Selfoss 

Hlíðasmári 2

HVERFISGATA 63
1141,4 fm 3

Fallegt  f jögurra herbergja einbýli  í  hjarta hafnarfjarðar á  tveimur hæðum auk kjallara.  Eignin 
er  skráð 141,4 fm og skiptist  þannig að kjallari  er  skráður 45,1 fm, 1.hæð er  skráð 60,6 fm og 

ris/efri  hæð er  skráð 35,7 fm.  
GARÐUR FYLGIR LÓÐINNI MEÐ SÓLPALLI  OG HEITUM POTTI!  FRÁBÆR KAUP! 

 

Verð: 64,9 millj

801 Selfoss

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B 
1 1

50,6 fm atvinnuhúsnæði við skólavörðustíg 6b.Í  eigninni  er  rekin 
rakarastofa og einnig er  aukaíbúð í  rýminu.  

FRÁBÆR EIGN FYRIR ÞÁ SEM VILJA BÚA OG VINNA Á SAMA STAÐ Í  
MIÐBÆNUM. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA! 

Verð: 36.9 millj
50,6 fm

Nánari  upplýsingar veitir

Ásdís Ósk
Lögg.fasteignasali

V I Ð  T R Y G G J U M  F A R S Æ L  V I Ð S K I P T I  F Y R I R  Þ I G

Opið hús 19 júní kl 18:00-18:30 Opið hús 19 júní kl 19:00-19:30

Opið hús 19 júní kl 17:00-17:30

FRÍ FAGLEG RÁÐGJÖF OG PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA

ð
S:519-2600 

VANDAÐ OG HRATT SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI

ngar veitir

k
li

asdis@husaskjol.is
S:863-0402



Lyngmóar 10, 210 Garðabær, 
3JA HERB M/BÍLSKÚR.

Góð 96,8 fm 3ja herbergja íbúð á  2.hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,2 fm bílskúr,  
samtals 113 fm. Björt og opin íbúð  með tveimur rúmgóðum svefnherbergjum,  
baðherbergi, stofu og eldhúsi. Gott innra skipulag og mikið útsýni.   
Stutt í margvíslega þjónustu og vel staðsett í Garðabæ.  

Verð 48,5 millj. 

Sumarhús við Þingvallavatn. 
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir vatnið. Lóðin er 1 hektara leigulóð.  Einstakt tækifæri til 
að eignast sumarhús í þessari náttúruparadís. 

Verð 19,8 millj.  

Pantið tíma fyrir skoðun.

Melabraut 9, 170 Seltjnes., 
SÉRHÆÐ. 

Vel skipulögð, ca. 130 fm. miðhæð í fallegu húsi við Melabraut á Seltjarnarnesi.  
Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt eldhúsi og baði. 
Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. 

Verð 59 millj.  

Heiðarbyggð við Flúðir, 
SUMARHÚS.

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á góðum stað nálægt Flúðum, hitaveita. Í húsinu eru 
tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Pallur er á fjóra vegu með heitum potti.  Ca. 11 fm. gott 
geymsluhús fylgir sem auðvelt væri að breyta í gestahús.  Vel viðhaldin og vel skipulagður 
bústaður á frábærum stað. 

Verð 20,9 millj.

Pantið tíma fyrir skoðun.

Álagrandi 25, 107 Rvk., 2. hæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 19/6 KL. 17:00-17:30.

Ca. 111 fm. falleg íbúð á annari hæð í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á eintaklega rólegum og 
huggulegum stað í vesturborginni. Eignin getur verið laus  mánuði eftir kaupsamningsgerð. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, suðursvalir frá stofu.  
Verð 54,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 19. júní kl. 17:00-17:30, verið velkomin. 

Langavatnsvegur, Reykjavík, 
1,5 HA. EIGNARLAND.

15.000.- fm. ( 1,5 ha.) eignarland á fallegum stað við Langavatn sem er í göngufæri við 
Grafarholtið í Reykjavík. Á landinu er í dag gamalt sumarhús. Þetta er paradísarreitur innan 
borgarmarka, sannkölluð sveit í borg. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

Traust og góð þjónustu í 16 ár

Sif

896 0669Krist
ín 

820 8101 Ólafía 

898 8242
Sigurlaug 

891 8308 

Hrafnhildur   

862 111
0

Uglugata 2 – 4 Nýbygging í Helgafellslandi Mosfellsbæ
Sérinngangur – stórar sérgeymslur - lítil sameign – viðhaldslítið hús 
Uglugata 2 - 4 er tveggja hæða fjölbýlishús ásamt geymslukjallara. Eignin skiptist í tvo opna 
stigaganga með fjórum íbúðum í hvorum stigagangi samtals átta íbúðir. Í stað sameiginlegs 
rýmis fyrir hjól og vagna eru stórar sérgeymslur.  Á lóð eru stæði fyrir 16 bíla. Gert er ráð fyrir 
að hægt sé að koma fyrir hleðslustöð fyrir rafmagnsbíla við bílastæðin.  Íbúðirnar eru vel 
skipulagðar 3ja – 4ra herbergja. 
 
Verð frá 49,5 – 50,9 milljónir

Uglugata 6-12
Glæsileg raðhús á góðum stað í Helgafellslandi í Mosfellsbæ.  
Þar sem stutt er í alla þjónustu sem og út í ósnorta náttúru.
Eignin er skv. samþykktum teikningum 206,1 fm. þar af er 25,7 fm. innbyggður bílskúr.
Eignin skilast tilbúin til innréttinga skv. skilalýsingu og er áætluð 15. júlí 2018.  
Lóðarfrágangur og frágangur á bílastæðum verður lokið fyrir 31. ágúst 2018.

Verð frá 71,9 – 74,9

Uglugata 2 – 4 Nýbygging í Helgafellslandi Mosfellsbæ

Glæsileg raðhús á góðum stað í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. 

Uglugata 6-12

Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  



Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár

ellert@eignalind.is
simi  893 4477

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA
- kíktu á www.verdmat.is 

eignalind.is

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is
sími 865 3022

Jónas Örn Jónasson
Lögmaður og lögg. fast.

jonas@eignalind.is
sími 770-8200

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

aa@Eignalind.is 
Sími 612 1414

FASTEIGNIR Á SPÁNI
www.golfeignir.is

ÁFRAM ÍSLAND

VANTAR ALLAR GERÐIR 
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS Í SÖLU 

– GÓÐ SALA  
OG MIKIL EFTIRSPURN

Kleppsvegur 88  
Nýkomið í sölu mjög gott 247,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Fimm herbergi (hægt að hafa sjö 
herbergi). Eldhús og þvottaherbergi endurnýjað 2008. Tvennar 
sólríkar svalir. Stórar stofur og útsýni. Húsið er í góðu ástandi og 
hefur frá upphafi fengið gott viðhald. Fallegur garður og skjólgóð 
suðurverönd. Mögulegt að innrétta aukaíbúð á neðri hæðinni. 
V. 89,0 

Fákahvarf 13  
Glæsilegt og vel staðsett 360 fm einbýlishús með útsýni yfir Elliða-
vatn. Eignin skiptist í tvöfaldan bílskúr, þvottaherbergi, forstofu, stiga-
hol, geymsluherbergi, fjögur herbergi, sjónvarpsstofu, þrjú baðherber-
gi, fataherbergi, bókaherbergi, stofur og opið eldhús. Stór suðurverönd 
er á efri hæð með fallegu útsýni. Í húsinu er m.a. innfelldar lýsingar, 
gólfhiti, sérsmíðaðar innréttingar, útsýnisverönd og verönd með heitum 
potti, garðhús, hiti í innkeyrslu o.fl. Verð 144,0 m. Möguleg eignaskipti 
á u.þ.b. 190 - 230 fm raðhúsi eða einbýlishúsi á einni hæð. 

Laugateigur 3  
Nýkomin í sölu falleg 140,6 fm neðri sérhæð með sérinngangi. 
Eignin er skráð 170,6 fm að meðtöltum óbyggðum 30 fm bílskúr (nær 
húsi). Íbúðin skiptist í forstofu, gang, baðherbergi, þrjú herbergi, sjón-
varpsstofu, stofu og eldhús með borðkrók. Gólf flotuð og lökkuð, parket 
og flísar. Eldhús og baðherbergi endurnýjuð. Góð staðsetning innst í 
götu. Suðursvalir. Verð 64,9 m.

Lækjasmári 6   OPIÐ HÚS
Mjög falleg og vel skipulögð 122,8 fm útsýnisíbúð á 10. hæð (íbúð 
10-01) ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er stór þriggja her-
bergja (skráð fjögurra herbergja - hægt að bæta við þriðja svefnher-
berginu). Vandaður glerskáli er yfir hluta af svölum. Sér þvottaherbergi 
í íbúð. Gólfefni parket og flísar. Vinsæl staðsetning miðsvæðis. Íbúðin 
er laus til afhendingar. Verð 58,4 m. Opið hús á miðvikudaginn 
20. júní n.k.  kl. 17.00 – 17.30 VERIÐ VELKOMIN.

Laugarnesvegur 87  OPIÐ HÚS
Falleg og vönduð 109,9 fm þriggja herbergja íbúð  á 1.hæð með 
sérinngangi og bílastæði í bílageymslu. Gott skipulag, þvottaher-
bergi innan íbúðar, ljósar innréttingar og parket. Vandað hús sem 
er klætt og einangrað að utan með aukinni hljóðvist milli hæða. 
Suðurlóð með sérafnotarétti framan við íbúð. Frábær staðsetning 
miðsvæðis. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 53,7 m. 

Opið hús mánudaginn 18. júní n.k.  kl. 17.00 – 17.30 VERIÐ 
VELKOMIN.

Furugrund 44  OPIÐ HÚS
Nýkomin í sölu falleg og vönduð 108,8 fm þriggja herbergja íbúð  
á 1.hæð í nýju húsi með sér bílastæði í opinni bílageymslu. Mjög 
gott skipulag, þvottaherbergi innan íbúðar, vandaðar innréttingar 
og vönduð tæki. Parket og flísar á gólfum. Verð 54,8 m. 

Opið hús þriðjudaginn 19. júní n.k.  kl. 18.00 – 18.30 VERIÐ 
VELKOMIN.

Garðatorg 7  OPIÐ HÚS
Vel staðsett og falleg 101,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4. hæð 
(efstu) í vel staðsettu lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílageyms-
lu. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra stofu, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi og þvottaherbergi.  Úr stofu er gengið út á suðvestur 
svalir með fallegu útsýni. Lyfta er í stigagangnum og sérinngangur 
af svalagangi sem snýr inn í yfirbyggt Garðatorgið. Húsvörður. 
Íbúðin er laus til afhendingar. Verð 50,5 m. Opið hús þriðjudag-
inn 19. júní kl. 17.00 – 17.30 VERIÐ VELKOMIN.

Miðleiti 4  
Stór og björt 89,4 fm. 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í fallegu 
húsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Opið eldhús, suðursvalir. Eld-
hús er með eyju og ljósri innréttingu. Innangengt er í bílageymslu. 
Íbúðin þarfnast lagfæringar og er laus til afhendingar. V. 41,5 m.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Stekkjargata 69, sem er parhús í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr. Íbúðin er 
104,6 fm að stærð og bílskúr 30,1 fm sem gera samtals 134,7 fm.

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskost-
naður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, 
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar 
sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð 
hafið samband við skrifstofu Búmanna.

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 552-
5644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um 
íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.

Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Bjóðum velkomnar til starfa 

Guðrúnu Huldu Ólafsdóttir og 

Írisi Hall  löggilta fasteignasala.

Þær búa yfir áratuga 

starfsreynslu og mikilli þekkingu 

á  fasteignamarkaðnum.

Íris Hall, 

löggiltur fasteignasali 

s. 695-4500, 

irishall@fasteignasalan.is

Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl, 

löggiltur fasteignasali 

s. 845-7445

 gudrun@fasteignasalan.is



Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÓDÝR 1790 ÞÚS !!!
Dazia Dokker 06/2018 Nýr bíll, 
rennihurð báðum megin ! Aðeins 
nokkrir bílar í boði núna á 1790 
+ VSK !!! Syningarbíll á staðnum, 
tökum gamla vinnubílinn uppi !

ÓDÝR OG NÝR !
Skoda Octavia Ambi. 
1.6 Diesel06/2018 NÝR 
beinsk,syningarbíll á staðnum, 
okkar verð 3690 þús, (nyvirði í 
umboði 4.3 mil) !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

 Bílar til sölu

TVEIR TOYOTA HIACE 4X4
Stuttur og langur, árg. 2010 og 
2009, eknir 115 og 122 þús km. 
Dráttabeisli, Webasto, hiti í sætum, 
bakkmyndavél. Verð 1530 og 1850 
þús + vsk. S. 897 3015 eða jb@
isfar.is.

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

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Tálknafjörður

Breyting á Aðalskipulagi 
Tálknafjarðarhrepps 2006-2018 Dunhagi

Breytingin felur í sér breytta landnotkun á þéttbýlisuppdrætti 
við skólasvæði Tálknafjarðar þar sem landnotkun verður 
breytt frá svæði fyrir þjónustustofnun og opnu svæði til 
sérstakra nota yfir í svæði fyrir verslun og þjónustu. Ástæða 
breytingarinnar er sú að gert er ráð fyrir uppbyggingu fyrir 
ferðaþjónustu á reitnum og stækka þarf reitinn til að rúma 
skilgreinda landnotkun. 

Breytingartillagan verður til sýnis á skrifstofu 
Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum 
18. júní til 30. júlí 2018 og aðalskipulagsbreytingin einnig hjá 
Skipulagsstofnun á Borgartúni 7b, 105 í Reykjavík. Tillögurnar 
eru einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps,  
www.talknafjordur.is. 
  
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til  
30. júlí 2018.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, 
Miðtún 1, 460 Tálknafirði. 

Virðingarfyllst
Óskar Örn Gunnarsson

Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

Aðalskipulag
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi 
aðalskipulagsbreytingu:

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

 Varahlutir

ÓSKA EFTIR MÓTOR Í HÚSBÍL !
Bens mótor OM314 túrbó dísel 
með gírkassa eða Bens 364 túrbó 
með gírkassa. Aðrir sambærilegir 
mótorar koma til greina. Uppl. í s. 
699 1531

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

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

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

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, 
mynddyrasímar, 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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

LAGERSALA 30-70% 
AFSLÁTTUR !

Úrval af girðingaefni til sölu. 
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að 
neðanverðu. S. 5629018

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 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 & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 25/6, 23/7, 
3/9, 1/10, 29/10, 26/11. 2019: 7/1, 
4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 28/5: 4weeks/
vikur x 5 days/daga. 2-6 students/
nem. Morn/Aftern/Evening.Morgna/
Síðd/Kvöld. www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. 108 s. 5571155 
/ 8981175.

Húsnæði

 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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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REYKJAHLÍÐ 12 - SÉRHÆÐ  

SKÓLABRAUT 3 - 65 ÁRA OG ELDRI

Kríuás 45C - 3ja herb. m/bílskúr - frábært útsýni.  

Vallakór 6 - 3ja - 4ra herb. 

Arnarstapi - Vönduð sumarhús 

Rúmgóð björt og vel skipulögð 133 fm hæð með sérinngangi og útgangi á 
hellulagða verönd.  Íbúðin er mikið endurbætt.  Þrjú góð  svefnherbergi og 
stór stofa.  Góður bakgarður.  Laus til afhendingar.    
Opið hús í dag kl 17:30-18:00.

2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Skólabraut 3-5 á Seltjarnarnesi.  Íbúðin 
er skráð alls 56,5 fm.  Íbúðin er í góðu ástandi.  Hún er með parketdúk á 
gólfum og baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með tengi fyrir þvottavél.   
Eldhús opið yfir í stofu.  Útgangur úr stofu á sólpall í sameiginlegum 
garði. Laus til afhendingar.  Uppl veitir Bogi s: 6993444.  
Opið hús í dag kl. 16:30 -17:00. 

Góð 90fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi og 37fm rúmgóðum bilskúr 
með góðum hillum. Tvö góð svefnherbergi með skápum. Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. Gólfefni eru pergo parket og flísar. Verð 44,9M. 
Uppl. veitir Jón s: 777-1215. Opið hús á morgun, þriðjudag kl. 17:00-17:30 

Glæsilegar nýjar 3ja – 4ra herb. Íbúðir í vönduðu 72 íbúða lyftuhúsi. 
Allar íbúðir eru afhentar fullbúnar með gólfefnum og öllum eldhústæk-
jum, stórar svalir í suður. Frábært útsýni frá flestum íbúðunum.  Stæði í 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Uppl.  veitir Brynjólfur s: 8962953
Opið hús á morgun, þriðjudag kl 17:15 - 17:45. 

Tvö vönduð sumarhús. Bæði húsin er vel byggð og haganlega skip-
ulögð á allan hátt.  Góðir sólpallar og heitir pottar.  Arnarstapi er af 
mörgum talin einn fallegasti staður Íslands á sunnanverðu Snæfellsne-
si. Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á svæðinu frá opnun 
þjóðgarðsins.  Öll þjónusta hefur aukist til muna að völdum eftirspurnar.  
V. 47,7 m   Uppl. veitir Bogi s: 6993444

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Melalind 8 – 201 Kópavogur
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 18. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00

Falleg 3ja herbergja íbúð í snyrtilegu fjölbýli með glæsilegu útsýni.  
Eignin er skráð 130,3 fm., þar af er bílskúr 24 fm. Sameign, stigahús sem 
og lóð er til fyrirmyndar. Stutt er í gott útivistarsvæði. Verð: 51,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

 

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. Er í  námi til  
löggildingar fasteigna-,   

fyrirtækja- og skipasölu.
S: 616-8985 

Grandavegur 47 - Bjalla 204 - 107 Rvk.
Opið hús þriðjudag 19. júní kl. 17:00 – 17:30

ÍBÚÐ FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI - HÚSVÖRÐUR OG TVÆR LYFTUR 
Góð 2ja herbergja, 51,4 fm. íbúð á 2. hæð, auk rúmgóðrar geymslu 
í kjallara. Yfirbyggðar svalir. Húsvörður, tveir inngangar og tvær 
lyftur. Mikil sameign er í húsinu, t.d. stór samkomusalur á 10. hæð, 
þar sem hægt er að kaupa hádegismat. Einnig er á 1. hæð: æfinga-
tæki, saunaklefi, útihúsgögn, pottur o.fl. Örstutt í skemmtilegar 
gönguleiðir við sjávarsíðuna. Frábær staðsetning og stutt í versla 
nir, sundlaug og aðra þjónustu.  Verð: 31,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Eggert Ólafsson
lögg. fast.
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Til sölu öll efsta hæð hússins ásamt turnherbergjum. Heildarstærð er 
589,3 fm. Húsnæðið er í dag nýtt undir arkitektastofu. Húsið er í góðu 
viðhaldi. Lyfta. Hæðin er öll endurnýjuð fyrir nokkrum árum. Útsýni. 
Afhending samkomulag. Eftirsótt staðsetning. Verð. 159 millj.
Uppl. gefur Dan V S Wiium hdl. og lögg.fasteignasali í síma 896-4013 
eða dan@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Borgartún – Rúgbrauðsgerðin

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

ERTU Í 
LEIT AÐ 

DRAUMA-
STARFINU?

Finndu þitt starf á 
atvinna.frettabladid.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is



Mörk: 1-1 Alfreð Finnbogason (23.) Mörk: 0-1 Sergio Agüero (19.)

Heppnaðar sendingar
Emil Hallfreðsson 22
Gylfi Þór Sigurðsson 16
Hannes Þór Halldórsson 14
Aron Einar Gunnarsson 11

Snertingar á boltann
Gylfi Þór Sigurðsson  54
Hannes Þór Halldórsson 46
Hörður Björgvin Magnússon 43
Emil Hallfreðsson 41

Heppnuð hlaup með boltann
Gylfi Þór Sigurðsson 5
Alfreð Finnbogason  2
Aron Einar Gunnarsson 1
Emil Hallfreðsson 1

Hlupu mest / ÍSL

Gylfi Þór Sigurðsson
11,05 km

Emil Hallfreðsson
10,48 km

Hörður Björgvin Magnússon
10,37 km

Unnar tæklingar
Gylfi Þór Sigurðsson 5
Birkir Bjarnason 3
Emil Hallfreðsson 3
Kári Árnason 3

Heppnaðar hreinsanir
Kári Árnason 8
Hörður Björgvin Magnússon 7
Birkir Már Sævarsson 5
Ragnar Sigurðsson 4

Unnin skallaeinvígi
Kári Árnason 5
Alfreð Finnbogason 4
Hörður Björgvin Magnússon 3
Birkir Bjarnason 2

Hlupu mest / ARG

Nicolás Tagliafico
10,40 km

Eduardo Salvio
10,22 km

Javier Mascherano
9,77 km

1 1

Birkir Már Sævarsson 8
Saltaði Ángel Di María sem komst ekk-
ert áleiðis gegn Valsmanninum sem lék 
sinn 80. landsleik á laugardaginn. Skilaði 
boltanum vel frá sér. Pavón reyndi 
meira á Birki Má sem var heppinn að fá 
ekki á sig víti fyrir að brjóta á honum.

Kári Árnason 9
Frábær í vörninni, ógnarsterkur í loftinu 
og tók engar áhættur. Lét finna vel fyrir 
sér og gaf sóknarmönnum Argentínu 
engin grið.

Ragnar Sigurðsson 8
Var örlítið of langt frá Agüero í markinu 
en annars pottþéttur í vörninni og óx 
eftir því sem leið á leikinn. Samvinna 
Ragnars og Kára var frábær að vanda.

Hörður Björgvin Magnússon 7
Argentínumenn herjuðu á Hörð Björg-
vin sem hafði nóg að gera í vörninni. 

Fékk á sig víti en komst annars vel frá 
sínum fyrsta leik á stórmóti. Mikilvægur 
í föstum leikatriðum.

Jóhann Berg Guðmundsson 7
Átti þátt í markinu. Þurfti að verjast 
mikið og gerði það vel að vanda. Fór 
meiddur af velli eftir rúman klukkutíma 
og óvíst er með frekari þátttöku hans 
á mótinu.

Aron Einar Gunnarsson 8
Fyrirliðinn spilaði sinn fyrsta leik eftir 
meiðslin og kláraði 76 mínútur. Frábær 
frammistaða, einbeitingin og hjálpar-
vörnin eins og best verður á kosið. 
Ótrúlega mikilvægur fyrir liðið.

Emil Hallfreðsson 9
Hafnfirðingurinn var í þríriti inni á 
miðjunni og lék sennilega sinn besta 
landsleik. Mjög vinnusamur, vann 
marga bolta og var alltaf tilbúinn að 

hjálpa samherjunum. Skilaði boltanum 
auk þess vel frá sér.

Birkir Bjarnason 7
Mikill og óeigingjarn liðsmaður sem 
sinnir varnarvinnunni alltaf fullkomlega. 
Klúðraði dauðafæri í byrjun leiks og 
sendingarnar hefðu mátt vera betri.

Gylfi Þór Sigurðsson 8
Átti stóran þátt í markinu og var alltaf 
hættulegur. Hljóp mikið og hjálpaði til í 
vörninni. Losaði um pressu með góðum 
sólóhlaupum með boltann og skilaði 
honum vel frá sér að vanda.

Alfreð Finnbogason 9
Skoraði fyrsta mark Íslands á HM með 
skoti af stuttu færi eftir að Willy Caball-
ero varði skot Gylfa. Alfreð hefur nú 
skorað í þremur landsleikjum í röð. Hélt 
boltanum vel í fremstu víglínu. Frábær 
frammistaða hjá Alfreð.

Hélt upp á 50. landsleikinn með því að verja vítaspyrnu frá Lionel Messi 
um miðjan seinni hálfleik. Það var bara kirsuberið á kökunni hjá Hann-

esi sem var öruggur í öllum sínum aðgerðum og tók alltaf réttar ákvarðanir. 
Varði frábærlega undir lokin þegar fyrirgjöf Cristians Pavón stefndi í fjær-
hornið.  

Maður leiksins

Hannes 
Þór 

10 EINKUNN Varið víti: 1 Varin skot: 6 Heppnaðar sendingar: 14 

Ísland ArgentínaMeð boltann

Skot á mark

Skot

28% 72%

9 26

3 7

Q5 á sérkjörum
Nokkrir einstaklega vel útbúnir Audi Q5  
á sérkjörum og til afhendingar strax.

Audi Q5 Quattro  
Sport 2.0 190 hö
 
18” álfelgur 5-arma design
Bílhitari með fjarstýringu (olíumiðstöð)
Dráttarbeisli innfellanlegt
LED aðalljós og LED afturljós
Þriggja svæða stafræn miðstöð með loftkælingu
Audi Sound System 10 hátalara 180W
Audi Smartphone interface - Apple Carplay
Sportsæti með dökkgráu tauáklæði

Aksturstölva í mælaborði í lit
Rafmagnsopnun á skotthlera
Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
Bakkmyndavél
Hraðastillir
 

Listaverð 8.650.000 kr. 

Tilboðsverð 7.290.000 kr.

Audi Q5 Quattro  
S line Sport 2.0 190 hö

Comfort pakki

Audi stafrænt mælaborð (Virtual cockpit)
Audi Connect með rauf fyrir SIM-kort
Stærri skjár fyrir aðalvalmynd
18” álfelgur 5-arma design
Bílhitari með fjarstýringu (olíumiðstöð)
Dráttarbeisli innfellanlegt
LED aðalljós og LED afturljós
Þriggja svæða stafræn miðstöð með loftkælingu
Audi Sound System 10 hátalara 180W
Audi Smartphone interface - Apple Carplay
Sportsæti með dökkgráu tauáklæði

Aksturstölva í mælaborði í lit
Rafmagnsopnun á skotthlera
Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
Hljóðeinangrandi gler í hliðarrúðum að framan
Hraðastillir

Listaverð  9.100.000 kr.

Tilboðsverð 7.890.000 kr.
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Ósvikin gleði Hamingjan sveif yfir vötnum eftir að Alfreð Finnbogason jafnaði metin fyrir Ísland gegn Argentínu í frumraun sinni á Heimsmeist-
aramótinu í knattspyrnu karla á Spartak-leikvanginum í Moskvu á laugardaginn. Leikmenn íslenska liðsins fagna hér markinu ásamt stuðnings-
mönnum sínum sem studdu liðið með ráðum og dáð í leiknum. Leik liðanna lyktaði með 1-1 jafntefli og fyrsta stigið í húsi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

Leikmenn íslenska liðsins fagna fyrsta HM-markinu

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

FÓTBOLTI Jóhann Berg Guðmunds-
son fór meiddur af velli í leiknum 
gegn Argentínu í fyrsta leik liðsins 
á HM á laugardaginn. Jóhann Berg 
meiddist á kálfa um miðbik seinni 
hálfleiks.

Heimir Hallgrímsson, þjálfari 
íslenska liðsins, sagði í samtali við 
vefmiðlana fotbolta.net og 433.is að 
hann teldi að Jóhann Berg yrði lengi 
frá vegna þessara meiðsla, en mynda-
taka myndi leiða það í ljós hversu 
alvarleg meiðslin væru. 

Jóhann fór í skanna á sjúkrahúsi 
í Rússlandi í gær, en ekki var komið 
í ljós hvað kom út úr þeirri mynda-
töku þegar Fréttablaðið fór í prentun 
seint í gærkvöldi. - hó

Óttast að 
Jóhann Berg 
verði lengi frá

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason jafn-
aði Ríkharð Daðason og Arnór Guð-
johnsen á listanum yfir markahæstu 
leikmenn í sögu íslenska karlalands-
liðsins í knattspyrnu þegar hann 
skoraði mark íslenska liðsins í 1-1 
jafnteflinu gegn Argentínu.

Alfreð, Arnór og Ríkharður hafa 
hver um sig skorað 14 mörk og eru 
saman í fimmta sæti á téðum lista. 

Ríkharður skoraði mörkin í 44 
leikjum, Arnór í 73 leikjum og Alfreð 
lék sinn 48. leik þegar hann spilaði 
gegn Argentínu. Eiður Smári Guð-
johnsen er markahæstur í sögunni 
með 26 mörk. – hó

Alfreð fimmti 
markahæsti
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Móðir okkar,
Erla Austfjörð Gunnarsdóttir

Víðilundi 8e, Akureyri,
lést laugardaginn 9. júní. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hinnar látnu.

Óli Austfjörð Harðarson
Sævar Austfjörð Harðarson

Þorfinnur Jón Austfjörð Harðarson
Hafdís Austfjörð Harðardóttir
Hafþór Austfjörð Harðarson
Gunnar Austfjörð Harðarson

og fjölskyldur.

V ið vorum með fyrir-
lestra og vorum að fræða 
þau um líffærin og hvað 
skurðlæknisfræðin geng-
ur út á, hvaða undirsér-
greinar eru til. Hvað það 

tekur langan tíma að verða skurðlæknir 
og hvað maður þarf að læra og kunna,“ 
segir Alexandra Aldís Heimisdóttir, sem 
var ásamt Tómasi Guðbjartssyni kenn-
ari í skurðlækningum við Háskóla unga 
fólksins sem fram fór í síðustu viku.

„Við sýndum þeim nokkur myndbönd 
af alvöru aðgerðum. Við sýndum þeim 
botnlangatöku, gallblöðrutöku, hjarta-
skurðaðgerð og svo heilaaðgerð,“ segir 
Alexandra Aldís og bætir við að við-
brögðin hjá krökkunum hafi verið mjög 
mismunandi. Sumir hafi hreinlega ekki 
getað hugsað sér að horfa en aðrir hafi 
fylgst með af miklum áhuga.

Háskóli unga fólksins fór fram í fimm-
tánda sinn í síðustu viku og lauk á föstu-
dag. Þar gefst krökkum á aldrinum 12-16 

ára færi á að kynnast ýmsum fræðum. 
Alexandra Aldís, sem var að ljúka þriðja 
ári í læknisfræði, hefur lengi þekkt 
skólann. Hún var nemandi þar, síðan 
aðstoðarmaður og svo loks kennari.

„Ég man eftir því að þetta var alveg 
rosalega skemmtilegt. Ég hef haft mjög 
gaman af því að læra og ég var að ákveða 
mig í því hvað ég vildi verða og hvað ég 
vildi læra. Ég fór í spænsku, kínversku, 
efnafræði, stjörnufræði, jarðfræði og 
alls konar,“ segir hún um nám sitt við 
skólann.

Þegar hún var nemandi við Mennta-
skólann í Hamrahlíð fór hún svo að 
vinna sem aðstoðarmaður við skólann. 
„Þá var ég að hugsa um að byrja í Háskól-
anum og vildi kynnast honum betur og 
var enn að ákveða mig hvað ég vildi 
verða,“ segir hún. Starfið sem aðstoðar-
maður hafi verið kjörið tækifæri til að 
kynnast Háskólanum betur.

Hún prófaði fyrst eðlisfræði í Háskól-
anum en átti erfitt með að sjá framtíð 
fyrir sér í því, þó það væri skemmtilegt. 
Móðir hennar, Rúna Guðmundsdóttir, 
kennir sögu læknisfræðinnar og segir 
Alexandra Aldís hana hafa lengi reynt 
að ýta sér út í læknisfræðina. Það var svo 
fyrir hvatningu frá pabba sínum, Heimi 
Karlssyni fjölmiðlamanni, að hún ákvað 
að skella sér í inntökupróf í læknisfræð-
inni. „Ég lærði í tvo mánuði eða þrjá og 
tók prófið og komst inn í fyrsta skipti. 
Núna er ég bara orðin ástfangin af þessu 
námi. Þetta er besta ákvörðun sem ég hef 
tekið,“ segir hún. jonhakon@frettabladid.is

Ungir skurðlæknar fengu 
fyrsta flokks kennslu
Háskóli unga fólksins fór fram í fimmtánda sinn í síðustu viku. Ungur læknanemi, Alex-
andra Aldís Heimisdóttir, sá um kennslu í skurðlækningum ásamt hinum reynslumikla 
Tómasi Guðbjartssyni. Sjálf segist Alexandra Aldís vera ástfangin af náminu. 

Alexandra Aldís fræddi börnin um líffærin og hvað skurðlæknisfræðin gengur út á. MYND/ KRISTINN INGVARSSON

Núna er ég orðin 

ástfangin af þessu námi. 

Þetta er besta ákvörðun sem ég 

hef tekið.

Alexandra Aldís Heimisdóttir, læknanemi

1178 Fimm munkar í Kantaraborg verða vitni að myndun 
Giordano Bruni-gígsins á tunglinu.
1361 Smiður Andrésson fyrirskipar aftöku Árna Þórðar-
sonar í Lambey í Fljótshlíð. Árni lét taka heila fjölskyldu af 
lífi á sama stað árið áður.
1429 Jóhanna af Örk leiðir franska herinn til sigurs gegn 
Englandi í Hundrað daga stríðinu.

1812 James Madison Bandaríkjaforseti lýsir yfir stríði gegn 
Bretlandi.
1815 Orrustan við Waterloo. Napóleón Bonaparte sigraður 
og neyðist til að afsala sér veldisstólnum í Frakklandi.
1873 Susan B. Anthony er sektuð um 100 Bandaríkjadali 
fyrir að reyna að kjósa í forsetakosningunum árið áður.
1928 Flugvél Róalds Amundsen hverfur yfir Barentshafi.
1948 Columbia-plötuútgáfan 
getur út fyrstu breið-
skífuna.
1972 Togarinn 
Hamranes ferst út 
af Snæfellsnesi.
1981 Alnæmissmit 
greinist í fyrsta 
skipti í Los Angeles.
1983 NASA skýtur 
geimskutlu sinni út í 
geim í sjöunda skiptið. 
Um borð var Sally Ride 
sem þá var fyrsta konan til 
að fara út í geim.

Merkisatburðir

Jóhanna af Örk breyttu miklu í Hundrað daga stríðinu.

Sally Ride var fyrsta konan til að fara út í geim.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, þáverandi umhverfisráðherra, skipaði starfs-
hóp um heimsóknir ísbjarna sem komu hingað lands og voru felldir á 
Skaga daginn áður.

Ákvörðun um að fella dýrin var umdeild. Sérfræðingar komu frá Dan-
mörku með deyfilyf og búr, en þeir komust aldrei í skotfæri. Þannig var 
annar ísbjörninn sem kom á Skaga felldur á færi áður en björgunartil-
raunir gátu hafist.

Um veiklulega og rýra birnu var að ræða, einungis 147 kíló að þyngd. 
Björninn sem fannst fyrr um sumarið á sama stað var 220 kíló og karl-
kyns.

Þórunn fylgdist með aðgerðum á vettvangi. Hún harmaði endalok 
málsins mjög. Hún sagði við Fréttablaðið að gaman hefði verið að flytja 
björninn til heimkynna sinna, en það hefur aldrei verið gert hér á landi.

Ingólfur Jón Sveinsson, bóndi á Lágmúla, kallaði björgunartilraunirnar 
brjálæði. Þorsteinn Sæmundsson, forstöðumaður Náttúrustofu Norður-
lands vestra, sagði að björninn hefði verið máttfarinn og særður við 
framfætur. Óvíst væri hvort dýrið hefði lifað deyfingu og flutning af. – khn
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Birna drepin áður en deyfilyfið kom á staðinn

Birnan var rýr og veik. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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TÍMAMÓT



SUMAR  
BRAGÐ!

NÝTT!

FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR



LÁRÉTT
1. mælieining 
5. bergmála
6. átt 
8. úlfabaunir 
10. ekki 
11. mas 
12. klink 
13. málmur 
15. hryggleys-
ingjar 
17. snerill

LÓÐRÉTT
1. sameind 
2. fugl 
3. missir 
4. út 
7. þjappari 
9. álíta 
12. karl 
14. stígandi 
16. rún

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Lenka Ptácníková (2.230) átti 
leik gegn Snorra Þór Sigurðssyni 
(1.964) á Íslandsmótinu í skák
Svartur á leik
24. Ha1 H2b3 25. Dd4 a4 26. 
c4 Bc6 27. c5 H8b4 28 .Df2 d4 
29.Bd3 Dxc5+ 30. Kd1 Dd5 
31. Ke2 og lok skákarinnar 
sjáum við á morgun. Wesley So 
sigraði á at- og hraðskákmótinu 
í Leuven í Belgíu. 
www.skak.is: Belgíumótið.   

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.

Norðan- og síðar 
norðvestanátt í 
dag víða 8-13 m/s. 
Rigning um landið 
norðanvert, en 
lengst af þurrt 
sunnan til. Svalt 
fyrir norðan en að 
14 stigum syðra, 
hlýjast á Suðaustur-
landi.

Mánudagur

2 3 5 4 6 1 8 9 7
6 7 4 9 8 2 1 3 5
8 9 1 3 5 7 4 2 6
7 2 6 1 3 5 9 8 4
9 5 3 7 4 8 2 6 1
4 1 8 2 9 6 5 7 3
3 4 2 5 7 9 6 1 8
5 6 9 8 1 3 7 4 2
1 8 7 6 2 4 3 5 9

3 7 6 9 4 8 2 5 1
4 8 2 5 1 6 3 9 7
5 9 1 2 7 3 4 8 6
1 2 7 3 8 9 5 6 4
8 4 3 1 6 5 7 2 9
9 6 5 7 2 4 8 1 3
2 1 4 8 9 7 6 3 5
7 3 8 6 5 1 9 4 2
6 5 9 4 3 2 1 7 8

3 6 2 8 7 4 9 1 5
8 7 1 6 9 5 2 4 3
9 5 4 1 2 3 6 7 8
4 2 6 5 1 8 7 3 9
5 9 3 7 4 6 8 2 1
7 1 8 9 3 2 4 5 6
6 4 9 3 5 7 1 8 2
1 3 7 2 8 9 5 6 4
2 8 5 4 6 1 3 9 7

9 5 6 1 4 7 2 3 8
7 1 3 8 2 5 6 9 4
8 4 2 9 3 6 7 5 1
4 6 9 5 7 2 8 1 3
5 7 8 3 6 1 9 4 2
2 3 1 4 8 9 5 6 7
6 8 5 2 1 4 3 7 9
1 2 7 6 9 3 4 8 5
3 9 4 7 5 8 1 2 6

5 1 2 3 4 6 8 9 7
6 3 8 5 7 9 1 4 2
7 4 9 8 1 2 3 5 6
4 2 7 9 3 1 5 6 8
8 5 3 2 6 4 7 1 9
9 6 1 7 5 8 4 2 3
1 7 6 4 2 3 9 8 5
2 8 5 1 9 7 6 3 4
3 9 4 6 8 5 2 7 1

6 1 2 3 8 4 7 9 5
9 3 4 7 1 5 8 2 6
5 7 8 9 6 2 1 3 4
2 5 3 8 7 6 9 4 1
7 4 6 2 9 1 3 5 8
1 8 9 4 5 3 6 7 2
8 9 5 1 2 7 4 6 3
4 6 1 5 3 9 2 8 7
3 2 7 6 4 8 5 1 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT: 1. metri, 5. óma, 6. nv, 8. lúpína, 10. ei, 11. 
mal, 12. mynt, 13. úran, 15. lindýr, 17. snari.
LÓÐRÉTT: 1. mólekúl, 2. emúi, 3. tap, 4. innan, 7. 
valtari, 9. ímynda, 12. mann, 14. ris, 16. ýr.

Spyrjið ykkur: Hvers 
vegna ættum við ekki, 
Strekkur FC, að geta 
rústað FC Skúmum í 

þessum leik?

Tja... þeir hita 
upp fyrir leik til 
að byrja með.

Þeir eru í eins 
jökkum yfir 

búninginn og í  
samlitum sokkum.

Spyrjið ykkur: 
Getum við tapað 
smátt gegn FC 

Skúmum?

Einhver  
er að gera 

arm-
beygjur!

Þið eruð 
dauðir! 
Gangi 

ykkur vel!

Það er eitthvað að 
heimasímanum.  

Ég get ekki hringt

Slóstu inn 
„1“ fyrst?

Þú verður  
að slá inn „1“ 

áður en þú hringir  
langlínusímtal.

Ha?? 
Síðan 

hvenær?

Bara síðan 
heimurinn 
varð til.

Hvað eruði  
að ræða strákar?

Æsku  
pabba.  
Hvað er  

langlínusímtal?

Lárus, geturu 
litið eftir 

Lóu á meðan 
ég hoppa í 

sturtu?

Frekar  
upptekinn 

núna elskan

Geturu 
beðið?

Jájá Ég get staðið 
hérna í alla 

nótt

Allt í einu er 
ég laus
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Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is
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SWEET CHILI KJÚKLINGUR
MEÐ WASABIHNETUM OG SÆTUM KARTÖFLUM

Vinsælasti

rétturinn á

Ginger

1.499 kr.TILBOÐ Verð áður 1.889 kr.

VIÐURKENNDIR 
ÞJÓNUSTUAÐILAR HEKLU

Verður þú á ferðinni í 
sumar? Fyrirbyggjandi 
skoðun á bílnum fyrir 
sumarið gæti bjargað 
fríinu. Kynnið ykkur þá 
þjónustu sem er í boði 
fyrir hvert merki hjá þeim 
þjónustuaðila HEKLU 
sem er næstur þér.

Við erum til staðar 
fyrir þig!

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
470-5070
info@bva.is

Bílaverkstæði K.S.
Hesteyri 2 
550 Sauðárkróki
455-4570
gunnar.valgardsson@ks.is

Bílaverkstæði SB 
á Ísafirði
Sindragötu 3
456-3033
verkstjori@bsb.is

HEKLA Reykjanesbæ
Njarðarbraut 13 
260 Reykjanesbær
590-5090
fyrirspurnrnb@hekla.is

Kletthálsi 9, 
110 Reykjavík 
568-1090
bilson@bilson.is 

Laugavegur 170, 105 Reykjavík 
590-5030 
thjonusta@hekla.is

Þórsstíg 4, 
600 Akureyri
461-6060
verk@holdur.is

Hrísmýri 3
800 Selfossi
482-4012
bvklettur@selfoss.is 

18. JÚNÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Secret Solstice 2018 X 
Hlemmur Square
Hvenær?  18.00
Hvar?  Hlemmur square
Teitur Magnússon, GDRN og fleiri 
spila til að hita fólkið aðeins upp 
fyrir Secret Solstice hátíðina sem 
aðeins örfáir dagar eru í.

Viðburðir
Hvað?  Star Wars Destiny
Hvenær?  19.00
Hvar?  Spilasal Nexus, Nóatúni
Annan hvern mánudag og mið-
vikudag verða kennslukvöld 
tileinkuð safnkorta- og teninga-
spilinu Star Wars: Destiny. Mark-
miðið er að kynna og efla þátttöku 
í SW:Destiny. Á mánudögum er 
Draftkvöld en þá býðst að kaupa 
„booster“ pakka á lægra verði. 
Þetta er góð leið fyrir nýja spilara 
til að bæta við spilum. Í Star Wars 
Destiny para leikmenn saman 
tvær til þrjár hetjur eða tvö til þrjú 
illmenni og búa til 30 spila stokk 
sem þeir nota til að sigra andstæð-
ing sinn. Hver leikur af SW:Destiny 
tekur ekki nema 30-40 mínútur í 
spilun. Reglurnar eru fljótlærðar 
og einfaldar auk þess sem hægt 

verður að fá lánaðan stokk/stokka 
til að prófa spilið.

Hvað?  Umhverfisvika AFS
Hvenær?  20.00
Hvar?  AFS á Íslandi, Skipholti
Markmiðið umhverfisvikunnar er 
að vekja áhuga fólks á sjálfbærum 
lifnaðarhætti og umhverfisvænum 
hugsunarhætti. Í kvöld er kynning 
á efni vikunnar og heimildarmynd 
verður sýnd.

Hvað?  Nýir möguleikar í aðkomu 
lífeyrissjóða að leigumarkaði
Hvenær?  16.30
Hvar?  Grand hótel
Í dag mun Ólafur Margeirsson 
hagfræðingur halda fyrirlestur á 
vegum Eflingar. Fyrirlestur hans 
ber titilinn Geta lífeyrissjóðir 
byggt upp húsnæðisleigumarkað 
á Íslandi? Þar mun Ólafur ræða 
um mögulegar útfærslur á því að 
lífeyrissjóðirnir komi að leigu-
markaði, þau fjárhagslegu tækifæri 
sem í því gætu falist fyrir sjóð-
félaga og þjóðhagsleg áhrif slíkrar 
framkvæmdar. Þá mun Ólafur 
rýna í röksemdir sem áður hafa 
verið settar fram um málið af hálfu 
Landssamtaka lífeyrissjóða.

Hvað?  Humours – Leiksýning
Hvenær?  20.00
Hvar?  Frystiklefinn, Rifi
Leiksýning með Júlíönu Kristínu 
Liborius Jónsdóttur og Vilhelm 
Neto í aðalhlutverki. Sýningin er 
á ensku.

Hvað?  Boardgamonday #38
Hvenær?  19.00
Hvar?  Stofunni, Vesturgötu
Borðspil og fjör á Stofunni. Algjört 
skilyrði að mæta með góða skapið.

Sýningar
Hvað?  Einskismannsland – Ríkir 
þar fegurðin ein? 

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

Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsinu og Kjarvals-
stöðum
Landið hefur verið þjóðinni allt 
frá huglægu tákni til efnislegrar 
auðlindar. Sýnd eru verk helstu 
listamanna þjóðarinnar allt frá 
árdögum íslenskrar myndlistar 
þegar landið og víðerni þess voru 

táknmyndir frelsis og sjálfstæðis 
og til verka listamanna samtímans 
með vísan í hnattræna umræðu 
um gildi hins ósnortna og nýtingu 
auðlinda. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar er á Kjar-
valsstöðum en verk eftir listamenn 
21. aldarinnar eru sýnd í Hafnar-
húsi.

Hvað?  Innrás II: Hrafnhildur Arnar-
dóttir / Shoplifter
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafni
Verk Hrafnhildar Arnardóttur / 
Shoplifter eru allt í senn rómantísk, 
kjánaleg, fyndin og falleg. Andstæð-
ur, fínleg efnisnotkun og handverk 
ásamt ofhlæði og afkáraleika.
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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

STÖÐ 2 KRAKKAR

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.45 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Masterchef USA 
09.55 Bold and the Beautiful 
10.15 I Own Australia's Best 
Home 
11.05 Jamie & Jimmy's Food Fight 
Club 
11.50 Grillsumarið mikla 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
13.45 The X-Factor UK 
14.45 The X-Factor UK 
15.30 The X-Factor UK 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family 
19.25 Kevin Can Wait 
19.50 Maður er manns gaman
Frábærir nýir íslenskir þættir. 
Magnús Hlynur heimsækir nokkur 
sveitarfélög á suðvesturhorninu 
og finnur mestu gleðigjafa 
viðkomandi sveitarfélags eða 
sveitar. Þetta geta verið einstakl-
ingar í alls konar störfum þar sem 
gleði og útgeislun viðkomandi 
hrífur alla með sér. Hann fylgir 
viðkomandi á heimilinu, vinnu-
staðnum, í áhugamálinu eða við 
hvað eina og spyr áhugaverðra 
spurninga.
20.15 Brother vs. Brother 
21.00 Silent Witness 
21.55 Westworld Önnur syrpa 
þessara hörkuspennandi þátta úr 
smiðju J.J. Abrams og Jonathans 
Nolan sem byggð er á bók Mich-
aels Crichton. Þættirnir gerast í 
fullorðins þemagarði sem gengur 
út á að vélmenni sem líkjast 
mönnum sinna öllum þörfum 
gesta garðsins. Í síðustu þáttaröð 
kom í ljós galli í vélmennunum 
sem hafði ógnvænlegar afleið-
ingar og því verður spennandi að 
sjá hvernig framvindan verður 
hjá söguhetjunum okkar í þessari 
nýju og stórbrotnu sögu. Með 
aðalhlutverk fara Evan Rachel 
Wood, Ed Harris, James Marsden, 
Jimmi Simpson, Gustaf Skars-
gaard og Thandie Newton.
22.55 Lucifer 
23.40 60 Minutes 
00.25 Timeless 
01.10 Succession 
02.05 Six 
02.50 Wyatt Cenac's Problem 
Areas 
03.20 Knightfall 
04.05 Knightfall 
04.50 Killer Women With Piers 
Morgan

19.10 Man Seeking Woman 
19.35 Last Man On Earth 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 Famous In Love 
22.20 Divorce 
22.50 The Americans 
23.35 Supernatural 
00.45 Man Seeking Woman 
01.10 Seinfeld 
01.35 Friends 
02.00 Tónlist

11.05 Dare To Be Wild 
12.50 Snowden 
15.05 Absolutely Anything 
16.30 Dare To Be Wild 
18.15 Snowden Spennandi mynd 
frá 2016 byggð á sönnum at-
burðum með leikaranum Joseph 
Gordon-Levitt. Hann fer með 
hlutverk bandaríska uppljóstrar-
ans Edwards Snowden sem var 
starfsmaður NSA, öryggisstofn-
unar Bandaríkjanna, en hann lak 
þúsundum trúnaðarskjala á netið 
sem vörðuðu Prism-verkefnið. 
20.30 Absolutely Anything 
22.00 Batman v Superman: Dawn 
of Justice Spennandi ævintýra-
mynd frá 2016 með Ben Affleck, 
Henry Cavill og fleiri þekktum 
leikurum. Hinir gríðarlegu kraftar 
sem Superman er gæddur valda 
Batman áhyggjum enda gæti 
Superman hæglega gert út af 
við veröldina og allt mannkyn ef 
hann snerist á sveif með illum 
öflum. Batman skorar því Super-
man á hólm en á meðan bruggar 
glæpakexið Lex Luthor þeim 
báðum launráð með sinni eigin 
uppfinningu, Doomsday.
00.30 Estranged
02.05 Entertainment 
03.45 Batman v Superman: Dawn 
of Justice

11.30 HM stofan 
11.50 Svíþjóð - Suður-Kórea 
13.50 HM stofan 
14.15 HM hetjur - Garrincha 
14.25 HM stofan 
14.50 Belgía - Panama 
16.50 HM stofa 
17.15 Táknmálsfréttir 
17.25 HM stofan 
17.50 Túnis - England 
19.50 HM stofan 
20.30 Fréttir 
20.55 Íþróttir 
21.00 Veður 
21.10 Njósnir í Berlín 
22.05 Aska 
23.55 Hetjurnar 
00.25 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.20 The Late Late Show with 
James Corden 
10.00 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Superior Donuts 
14.15 Madam Secretary 
15.00 Odd Mom Out 
15.25 Royal Pains 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 The Good Place 
20.10 Million Dollar Listing 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Valor 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 For the People 
03.05 The Orville 
03.50 Scream Queens 
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Hvellur keppnisbíll
07.37 Ævintýraferðin
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Tindur
08.27 Zigby
08.38 Mæja býfluga
08.50 Kormákur
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
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 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.27 Zigby
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
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 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.27 Zigby
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
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 Emil í Kattholti

07.00 US Open 2018
14.30 Meijer LPGA Classic
17.30 US Open 2018engin daskrá

08.15 ÍBV - Valur 
09.55 KA - Stjarnan 
11.35 Pepsímörkin 2018 
12.55 Sumarmessan 2018 
13.35 Cleveland Cavaliers - 
Golden State Warriors 
15.40 Breiðablik - Fylkir 
17.20 Keflavík - KR 
19.00 Sumarmessan 2018 
19.40 Pepsímörkin 2018 
21.00 Sumarmessan 2018 
21.40 UFC Now 2018 
22.30 Bayern München - Stuttgart

Mörgæsirnar 
frá Madagaskar,
09.24, 13.24 
og 17.24

15.25 Royal P
16.15 Everybo
16.40 King of
17.05 How I M
17.30 Dr. Phil
18.15 The Ton
Jimmy Fallon
19.00 The Lat
James Corden
19.45 The Go
20.10 Million
21.00 Hawaii
21.50 Blue Blo
22.35 Valor
23.25 The Ton
Jimmy Fallon
00 45 CSI

MAÐUR ER MANNS GAMAN

Magnús Hlynur heimsækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 

sveitarfélags eða sveitar. Þetta geta 
verið einstaklingar í alls konar störfum 

hrífur alla með sér.

KL. 19:50

Nýtt

BATMAN V SUPERMAN: 
DAWN OF JUSTICE

Hinir gríðarlegu kraftar sem 

allt mannkyn ef hann snerist á 

KL. 22:00

DIVORCE

Gamansamur þáttur um Frances 

mannsins.

KL. 22:20

WESTWORLD
KL. 21:55

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

SILENT WITNESS

hafa verið framin. 

KL. 21:00

BROTHER VS. BROTHER 

Jonathan og Drew sem hafa tekið 
hús algerlega í gegn frá grunni, 

húsin á sölu og sá sem græðir 

sigurvegari.

KL. 20:20

Fyrri þættir á Stöð 2 Frelsi

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Lokaþáttur

Loka
þáttur

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

ækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og

ar. Þetta geta
s konar störfum 

t á stod22..iis

ð
gskvöld
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Verð 134.900,-

Uppþvottavél í sérflokki Örbylgjuofnar af betri gerðinni 
með Waterwall tækni

Verið velkomin í Lágmúla 8

stáli / Stillingar ofan áfan á 
hurð, blár litur / Tekur kur 14 
manna stell / 7 þvotvo takerfi

/ Starttímaseinnkun 
/ Orkunýtni A++ / 

Orkunotkun á árri (kWi st)
: 266 / Hljóðláát aðet a ins

41db / Stillanleg efrigrind
/ Grind efst fyrir hnífapör 
með sérstökum "FLEX" 
bakka / 2 þvottaarmar +
"WATERWALL" / Stærð 
(h x b x d): 817 x 57 x 98 x

575 mm

800w

Verð kr. 18.900,-

MS23-F301EAS

ÖÖrbylgy juofn
Kereramiamik-emeleraður að innan

1000w

Verð kr. 27.900,-

MS2S 8J525255UB

Örbbylgylgylgylgylgylgylggjuojjjj fn
Keramik-emelmellleleraeraeraaaeraðurðððð  að innan

Tvöfaldur Kæliskápur
RFG23UERS1

Tvöfalfa dur Kæliskápur
RH56J6917SL

Tvöfalfalfalfalfaldddurdurdd  Kæliskápur
RS7RS75675 THCSR

Stál. Heildarrými: 520 lítrar. KKælirými:m  396 lítrar. 
Frystirými: 124 lítrar.Twin win CoolCoo ing, aðskilin 

kælikæliliikerfkekerfk ii. Klakavél. MálMá  B-H-D í mm: 
908 x 1774 x74 x 774.

Verð: 289.900,-

Stál. Heildald rrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling,

aðskilin kælikerfi.
Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 xx 73232.

Verð: 279.900,-

SStál. HHHHHeildaarrýmrr i: 532 lítraítrarr. Kælirými: 
3613333 lítlítlíttrllít ar. Frystirými: 17171 lítrar. Twin 

CoCoooooling,ng,ggg,, aðskilin kælikerffi. KlaKlakavél. Mál 
B-H-H--HHHH D í mm: 912 x 171789 9 x 754.

Verð: 189.900,-

Kælisskápur 202cm
RBB36J8035SR

StálStál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirýmimi: 24: 247 lítrar. Frystirými: 

110 0 lítrar. Mál M B-H-D í mm:
5595 x 20017 x 597

Verð: 149.900,-

Gott úrval af gæðavörum

WWW80 Þvottavél
88 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 69.900,-

DV80 Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkr ari.

Varmadæla í stað elemements.
Verð 109.900,-

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

TM

WF7WF70 Þ0 ÞvotvottavélWF7WF70 Þ0 Þ ttt él
7 KKG.G. 11400 SN.N

Eco Bubble
Verð 59.900,-

DV7V 0 Þurrrrrkarkk i
7 K7 G. barkarlaus þ þuurrkari.

Vara madæla í stað elememente s.
Verð 89.900,-

HVVAÐAÐ ER
ECECOO BUB BBLE?

Leysir upp þvottaduft
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu,
svo duuftftið leysist upp 
á um þþaað bil 15 5 mím n,

í ststað 30-40 ella.

MMÚLA 88 · SSÍÍMMI 53530 20 800

NÚ TIL HÚSA Í 

LÁGMÚLA 8

LOKAÐ 
LAUGARDAGA

Í SUMAR



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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Allir sem kaupa stillanlegt rúm í Dorma meðan á HM í Rússlandi stendur* 

lenda í potti og geta unnið 65’’ UHD snjallsjónvarp

frá  Samsung að verðmæti 199.995 kr.  

Dregið verður 12. júlí og vinningshafinn

getur horft á útslitin í nýju sjónvarpi.

g

Dregið verður 12. j

getur horft á útsl

HM-LEIKUR DORMA
ðan á HM í Rússlandi stendur* 

HD snjallsjónvarp

ti 199.995 kr.  

nningshafinn

u sjónvarpi.

*Leikurinn stendur yfir fram yfir undanúrslit. 

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

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Gerðu gott mót  
betra með DORMA 
ÁFRAM  ÍSLAND

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

www.dorma.is
V E F V E R S LU NV E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

C&J stillanleg rúm:
stopparar

Þú getur valið um 
tvennskonar stillanlega botna

Perfect T

Perfect T stillanlegt:

ar

15%
AFSLÁTTUR

af Perfect T

TILBOÐ

DORMA
verð

Alltaf

Dorma býður fjórar tegundir heilsudýna
sem sérstaklega eru ætlaðar í stillanleg rúm

SHAPE nú með 30% afslætti með stillanlegum botni

SHAPE DELUXE nú með 30% afslætti með stillanlegum botni

INFINITY nú með 20% afslætti með stillanlegum botni

SIMBA alltaf á DORMAVERÐI með stillanlegum botni

Það langar marga að 
verða rokkstjarna. 
Þegar ég flutti suður 
fór ég í tónlistarnám en 
fór að læra matreiðslu 
í kjölfarið og nú reyni 

ég að spila á bragðlaukana,“ segir 
Bjarni Siguróli Jakobsson en hann 
náði 9. sætinu í Evrópuforkeppni 
Bocuse d’Or matreiðslukeppninnar 
sem haldin var í Tórínó á dögunum.

Alls komust 10 áfram í aðal-
keppnina sem fram fer í Lyon í 
janúar á næsta ári. Bocuse d’Or 
er ein virtasta matreiðslukeppni 
heims og eru þátttakendur meðal 
fremstu matreiðslumanna sinna 
landa. Keppnin er því hörð og 
miklar kröfur gerðar til keppenda.

Bjarni Siguróli hafði fimm og 
hálfa klukkustund til þess að mat-
reiða forrétt og kjötrétt fyrir 20 
dómara. Afraksturinn var sann-
kallað listaverk og var annars vegar 
borinn fram á fallegum viðarplötum 
og hins vegar á glæsilegu silfurfati. 
Allt gekk samkvæmt áætlun og 
voru Bjarni, aðstoðarmaður hans 
og þjálfari að vonum hæstánægðir 
með úrslitin.

„Þetta er bara fyrri hálfleikur í 
þessu ævintýri. Markmiðið var að 
komast áfram úr þessari forkeppni 
og ég er mjög sáttur,“ segir hann.

Bjarni Siguróli byrjaði sína 
skjálftavakt í eldhúsinu á veitinga-
staðnum Sölku á Húsavík þegar 
hann var aðeins 15 ára. Matreiðslan 
hefur alltaf verið stór hluti af lífi 
hans þó að rokkið hafi einnig kitlað. 
„Þegar ég byrjaði var ég meira í því 
að baka en svo færðist þetta meira 
út í matreiðsluna. Ég fór í FÍH í 
Reykjavík og hélt að það væri meira 

        Spilar nú á   
bragðlaukana
Bjarni Siguróli Jakobsson náði 9. sætinu í Evrópuforkeppni Bocuse 
d’Or matreiðslukeppninnar sem haldin var í Tórínó á dögunum og 
mun því keppa í aðalkeppninni í Lyon á næsta ári. Hann ætlaði sér 
að verða rokkstjarna enda alinn upp í tónlistarbænum Húsavík.

Frá vinstri, Viktor Örn Andrésson, þjálfari Bjarna, Sturla Birgisson dómari, Bjarni Siguróli Jakobsson, sem keppir í 
 Bocuse d’Or matreiðslukeppninni á næsta ári, og Ísak Þorsteinsson, aðstoðarmaður hans. MYND/ÞRÁINN FREYR VIGFÚSSON 

Bjarni í keppninni, hann hafði fimm og hálfa klukkustund til að elda matinn. 

Góður árangur íslenskra 
keppenda í Bocuse d’Or

Keppnin Bocuse d‘Or hefur 
verið haldin síðan 1987 en 
fyrsti íslenski keppandinn tók 
þátt árið 1999. Það var Sturla 
Birgisson og náði hann 5. sæti. 
Síðan þá hafa Íslendingar ávallt 
verið í níu efstu sætunum en 
bestum árangri náðu Hákon 
Már Örvarsson árið 2001 og 
Viktor Örn Andrésson 
árið 2017. Báðir 
fengu þeir 
bronsverð-
laun. Viktor 
er einmitt 
þjálfari 
Bjarna 
Siguróla.

nám svo ég lærði matreiðsluna 
með og nú hefur þetta snúist við og 
metnaðurinn er allur í bragðlauk-
unum.“

Hann segir að tónlistarnámið 
hjálpi sér mikið í matreiðslunni. 
„Ég var með smá stúdíó á Húsavík 
og var smá að taka upp tónlist. Það 
er hægt að heimfæra alla hluti upp 

á eitthvað og hvernig maður 
stillir af bragð er eins 

og að stilla af tónlist.“ 
benediktboas@fretta-
bladid.is

Fatið sem Bjarni bar 
fram fyrir dómarana. 
Sannkallað listaverk. 





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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.  
á mann á viku og fyrirhöfn  

fyrirtækisins er engin.

áá viikkuu
áá staaarffssmmaannnnsstarffssmmannstttttt ffssmm

www.avaxtabillinn.is

Aðeins

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Ég hélt með Íslendingum,“ 
hvíslaði Englendingurinn að 
mér eftir hinn eftirminni-

lega sigur gegn Englandi. Ég fylltist 
stolti. Fannst svalt að geta kallað 
mig Íslending. Heimsbyggðin hélt 
með okkur og gapti yfir kjarki og 
krafti víkingastrákanna.

Árangur íslenska karlalands-
liðsins fær hárin til að rísa og 
fangar auglýsingin „Saman með 
Coca-Cola“ ágætlega tilfinninguna. 
Undir takti víkingaklappsins víð-
fræga sjáum við sveitasamfélag í 
stórbrotnu landslagi, landsmenn 
kljást við harkalegt veðurfar, 
hreystimenni taka á því og börn 
hylla strákana okkar. Og Coca-Cola 
er aldrei langt undan.

Þá rísa hárin hjá mér aftur – en 
ekki af góðu. Að tengja heimsins 
hraustustu íþróttamenn við gos-
drykk sem veikir okkur er furðu-
legt. Coca-Cola hefur auglýst á 
HM síðan 1950 og hefur tryggt sér 
samning við FIFA til ársins 2030. 

Pepsi lætur sitt ekki eftir liggja 
og merkir sína gosdrykki með 
frægustu fótboltastjörnum heims. 
Messi fær 230 milljónir og Gylfi 
væntanlega góða summu.

Allt hefur þetta sinn tilgang. 
Coca-Cola og Pepsi fá fleiri við-
skiptavini, KSÍ og fótboltahetj-
urnar væna upphæð í vasann og 
við almúginn sykursýki, hjartaáföll, 
þvagsýrugigt, tannskemmdir og 
stærri björgunarhring um mittið! 
Fyrir hvern 230 ml sykurdrykk sem 
barn sýpur á dag aukast líkurnar 
á að það verði of feitt um 60% og 
ef þú drekkur hálfan lítra af gosi á 
dag er hætta á að þú þyngist um 11 
kíló á ári.

Það væri óskandi að KSÍ klippti á 
strenginn við gosdrykkjafyrirtækin 
og hætti að hvetja ungmenni þessa 
lands til að leggjast á sykurspena. 
Víkingastrákarnir eru til fyrir-
myndar – gosdrykkir eru það ekki.

Sykurspeni 
fótboltans
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