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Ljósmæður sem hættu störfum á Landspítalanum í gær lögðu vinnuskó sína á tröppur stjórnarráðsins í mótmælaskyni við það sem þær kalla aðgerðaleysi af hálfu ríkisins. Ljósmæður samþykktu yfirvinnubann í gær sem tekur gildi eftir rúmar tvær vikur ef ekki semst. Neyðaráætlun hefur verið sett af stað á Landspítalanum vegna stöðunnar. Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nota útlendar ávísanir til að ná sér í lyf

HEILBRIGÐISMÁL Lyfjastofnun telur

vísbendingar liggja fyrir um óábyrgar
lyfjaávísanir lækna sem starfa á Evrópska efnahagssvæðinu á ávana- og
fíknilyf sem hafa verið afgreiddar í
íslenskum apótekum. Á síðasta ári
komu upp 24 tilvik þar sem einstakl-

Síðasti sjéns í
körfunni í dag
KÖRFUBOLTI Ísland mætir Finnlandi í

Helsinki í síðasta leik sínum í F-riðli
undankeppni HM 2019 í körfubolta
í dag. Leikurinn hefst klukkan 15.45.
Eftir tapið fyrir Búlgaríu á föstudaginn er ljóst að Ísland þarf að
vinna sterkt finnskt lið í dag til að
komast í milliriðla undankeppninnar.
Þetta er þriðji leikur
Íslands og Finnlands
á innan við ári. Finnar
unnu leik liðanna á EM
en Íslendingar höfðu
betur þegar liðin
mættust í undankeppni HM í
Laugardalshöllinni í
febrúar.
– iþs

ingar leystu út ávanabindandi lyf með
lyfjaávísunum frá læknum með starfsleyfi á EES-svæðinu.
Ólafur B. Einarsson, verkefnastjóri
lyfjamála hjá Embætti landlæknis,
segir að þegar grunur vakni hjá lyfjafræðingi í apóteki um að verið sé að
ávísa óæskilegu lyfi á fólk í fíknivanda
verði að vera hægt að hafa samband
við lækni. „Sem getur verið erfitt milli
landa,“ bendir hann á.
Embætti landlæknis sinnir eftirliti með ávísunum lækna á Íslandi og
þar með talið íslenskra lækna sem
eru búsettir erlendis en ávísa á fólk
sem býr hér á landi. „Margir íslenskir
læknar starfa erlendis,“ segir Ólafur.
„Þessar ávísanir voru skoðaðar

vegna atviks sem átti sér stað þegar
einstaklingur, sem átti við misnotkunarvanda að stríða, leysti út stóran
skammt af sterku verkjalyfi en það var
dæmi um óábyrga ávísun og afgreiðslu
hættulegs lyfs,“ segir Ólafur og telur til
verkjalyf sem falla í þann flokk: „Fentanýl, kódein, kódein í blöndum, morfín, oxýkódon, petidín og tramadól.“
Frá og með 1. júlí gilda ekki lengur
hér á landi lyfjaávísanir lækna sem
hafa starfsleyfi á EES-svæðinu, þar
sem ávísað er lyfjum sem almennt
eru skilgreind sem ávana- og fíknilyf.
Lyfjaávísanir lækna sem hafa starfsleyfi á EES-svæðinu á önnur lyf halda
áfram gildi sínu.
„Reglurnar eru nýmæli en eiga sér

Fréttablaðið í dag

B-12

laugur Þór Þórðarson skrifar um
Ísland og mannréttindi. 8

TÍMAMÓT Í dag eru sjötíu ár
síðan íslenska karlalandsliðið í
fótbolta vann sinn fyrsta leik. 16
LÍFIÐ Íslenska rokkhljómsveitin
Vintage Caravan er í hópi
með stórstjörnum á borð við
Eminem og Robbie Williams. 22
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Þessar ávísanir voru
skoðaðar þegar
einstaklingur, sem átti við
misnotkunarvanda að stríða,
leysti út stóran
skammt af
sterku verkjalyfi.
Ólafur B. Einarsson,
verkefnastjóri

fordæmi annars staðar frá í Evrópu,“
segir í svari Lyfjastofnunar við fyrirspurn Fréttablaðsins.
„Þetta nýja ákvæði er tilkomið
sökum þess að hvorki íslensk yfirvöld

Betolvex

SKOÐUN Guð-
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Fíknilyf frá læknum sem
starfa í útlöndum leyst út
24 sinnum í fyrra. Einstaklingur í fíknivanda
leysti út stóran skammt
af sterku lyfi. Girt fyrir afgreiðslu slíkra lyfseðla.
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né lyfjafræðingar sem afgreiða lyfseðla
í apóteki hafa aðgang að skilvirkum
úrræðum til að ganga úr skugga um
lögmæti slíkra lyfjaávísana. Engin
miðlæg upplýsingagátt er til staðar þar
sem sannreyna má starfsleyfi lækna á
Evrópska efnahagssvæðinu í heild.
Þar sem almennt er talin meiri hætta
á misferli við ávísanir lyfja þegar um
er að ræða ávana- og fíknilyf var talið
skynsamlegast að takmarka þessa
heimild lyfjafræðinga með þessum
hætti,“ segir í svarinu.
Ólafur tiltekur að miðað við þær
ábendingar sem borist hafi embættinu
sé reyndar mun algengara að Íslendingar leysi lyfin út í apótekum erlendis
og komi með þau til landsins. – kbg
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Ríða á vaðið

Veður

Í dag er kunnulegt stef ráðandi,
vestlæg átt og þokusúld á vestanverðu landinu en bjartviðri og
hýtt eystra. Þó gæti líka verið
fínasta veður á hálendinu og ekki
útilokað að stytti upp og létti til
vestan til í kvöld. Hiti 8 til 14 stig
vestanlands en 15 til 20 stig fyrir
austan. SJÁ SÍÐU 18

Sauðfé hefur í langan tíma verið rekið
á fjall á sumrin. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Segir land sitt
nýtt í leyfisleysi
SVALBARÐSSTRÖND Stefán Tryggvason, eigandi jarðarinnar Þórisstaða
í Svalbarðsstrandarhreppi við Eyjafjörð, telur sauðfjáreigendur, í skjóli
hreppsins, beita land hans án leyfis.
Sveitarstjórn hefur í áraraðir
leyft að sauðfé sé sleppt á land í
eigu hans í Vaðlaheiði og vill hann
fá svör frá hreppnum af hverju
slíkt er gert. „Fyrir mér snýst þetta
um prinsipp. Vaðlaheiðin er ekki
afréttur eða almenningur og hefur
aldrei verið,“ segir Stefán sem sent
hefur sveitarstjórn spurningar og
krefst svara fyrir ágústlok ellegar fer
hann með málið til umboðsmanns
Alþingis.

Ég hef oft lýst þessu
sem svo að offitusjúklingum sé leyft að stela
kexi í búri hjá fólki ef búrið
er ekki læst.
„Að mínu mati stenst þetta ekki
eignaréttarákvæði stjórnarskrár
að aðrir megi nýta mitt land án
leyfis og að hreppurinn ákveði það
fyrir mig,“ bætir Stefán við. „Mér er
skipað að girða af eigið land gegn
ágangi búfjár í stað þess að það sé í
hina áttina. Ég hef oft lýst þessu sem
svo að offitusjúklingum sé leyft að
stela kexi í búri hjá fólki ef búrið er
ekki læst. Nú er bara svo komið að
færri og færri hafa sauðfé og því á
það að vera eigenda þeirra að halda
fé sitt á eigin landi.“ - sa

Landsmót hestamanna hófst í gær á keppnissvæði Fáks í Víðidal, á keppni í barna- og unglingaflokki. Búist er við allt að tíu þúsund gestum á Landsmótið að þessu sinni, en nokkurrar reiði gætir meðal gesta vegna þeirrar ákvörðunar stjórnar Landsmótsins að banna myndbandsupptökur til að
birta á netinu eða í sjónvarpi. Stjórnin ber fyrir sig einkaréttarsamning sem gerður var vegna sjónvarpsútsendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skila tvöfalt
meiri arðsemi
VIÐSKIPTI Nýsköpunarfyrirtæki sem
konur hafa stofnað skila fjárfestum
meiri arðsemi en nýsköpunarfyrirtæki sem karlar stofna, eða yfir tvöfalt meiri arðsemi á hvern dollara
sem er fjárfestur. Konur eiga hins
vegar miklu erfiðara með að fá fjárfesta til liðs við sig.
Konurnar þurfa oftar að sanna
getu sína en karlar auk þess sem
karlkyns fjárfesta skortir oft þekkingu á vörum og þjónustu sem
konur setja á markað fyrir kynsystur
sínar.
Þetta kemur fram í skýrslu ráðgjafarfyrirtækjanna Boston
Consulting Group
og MassChallenge sem hafa
rannsakað mun
á fyrirtækjum
kvenna og
karla. – ibs
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Markaði djúp spor og
breytti fjölmiðlunum
Jónas Kristjánsson lést þann 29. júní. Hann var brautryðjandi frjálsrar blaðamennsku á Íslandi. Útgefandi Fréttablaðsins og fyrrverandi ritstjóri unnu fyrir
Jónas þegar þau hófu feril sinn í fjölmiðlum. „Fyrst og fremst frábær ritstjóri.“
MINNING Jónas Kristjánsson, fyrrverandi fréttastjóri og ritstjóri, lést
þann 29. júní síðastliðinn. Hann var
brautryðjandi frjálsrar og óháðrar
blaðamennsku hér á landi en hann
vann við blaðamennsku í hartnær
hálfa öld ásamt því að skrifa bækur
um hugðarefni sín.
„Jónas á eina glæstustu sögu sem
nokkur íslenskur blaðamaður á. Hann
skóp ásamt öðrum frjálsa íslenska fjölmiðlun og hafði þar fyrirmyndir utan
úr heimi. Hann breytti íslenskri fjölmiðlun með því að stofna frjálst, óháð
dagblað um 1975. Fyrir þann tíma var
allt falsfréttir og skrifað á pólitískum
forsendum,“ segir Mikael Torfason,
fyrrverandi ritstjóri hjá DV og 365.
„Einnig menntaði hann upp nokkrar
kynslóðir blaðamanna. Ég bar gæfu til
að stíga mín fyrstu skref þar sem hann
var ritstjóri.“
Jónas hóf störf á Tímanum árið
1961. Hann starfaði síðar á Vísi sem
frétta- og ritstjóri. Hann var einn
stofnenda Dagblaðsins árið 1975 og
starfaði þar til ársins 1981 sem ritstjóri
þar til Dagblaðið og Vísir sameinuðust
í DV árið 1981. Þar vann hann sem
ritstjóri í tvo áratugi. Einnig starfaði
hann sem ritstjóri Fréttablaðsins og útgáfustjóri hjá Eiðfaxa.
„Hann var snillingur í að skrifa
stuttan og hnitmiðaðan texta og

Mikael Torfason
og Kristín
Þorsteinsdóttir.

Jónas Kristjánsson lést þann 29. júní síðastliðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hann var snillingur
í að skrifa stuttan og
hnitmiðaðan texta og barði
þessu í okkur ungu
blaðamennina.
Kristín Þorsteinsdóttir,
útgefandi Fréttablaðsins

barði þessu í okkur ungu blaðamennina sem unnum hjá honum. Hann var
fyrst og fremst frábær ritstjóri sem liðsinnti okkur ungu blaðamönnunum,“
segir Kristín Þorsteinsdóttir, útgefandi
Fréttablaðsins. Hún vann undir stjórn
Jónasar í árdaga DV í byrjun níunda
áratugarins.
Jónas markaði djúp spor í fjölmiðlasögu Íslands og breytti fjölmiðlalandslaginu með tilkomu óháðrar fjölmiðlunar. „Hann hafði þá náðargáfu að
vera jafnt í senn hinn reyndi lærifaðir
og hinn reiði ungi maður og tapaði
því aldrei að krefjast réttlætis,“ bætir
Mikael við. „Kannski voru það okkar
helstu mistök að hlusta ekki nægilega
mikið á Jónas.“ sveinn@frettabladid.is

AURIS

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 88281 06/18

Sjálfhlaðandi Hybrid

Auris - verð frá: 2.970.000 kr.
Auris Hybrid - verð frá: 3.290.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum Auris, hvort heldur með bensínvél eða í Hybrid útfærslu sem hleður sig sjálf í akstri.
Lífgaðu upp á daginn með fararskjóta sem skartar ríkulegum staðalbúnaði og tekur sig jafn vel út að innan og utan.
Láttu hjartað ráða för í sumar.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

3+2 ÁBYRGÐ

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.
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Laun voru óvart dregin af starfsmönnum Vínbúðanna
Auðvitað veldur
þetta óþægindum
og við höfum verið í sambandi við okkar starfsfólk.
Þetta eru leiðinleg mistök.

VINNUMARKAÐUR Mistök urðu við
útborgun launa hjá Vínbúðunum
fyrir helgi sem ollu því að nokkrir
starfsmenn sem eru í viðskiptum við
Arion banka fengu ekki laun heldur
var launaupphæðin dregin af þeim.
„Auðvitað veldur þetta óþægindum
og okkur þykir þetta mjög miður,“
segir Sigrún Ósk Sigurðardóttir,
aðstoðarforstjóri Vínbúðanna.
Ástæðuna má rekja til þess að fyrir
helgi urðu ÁTVR á mistök við útreikning launa og rangur launabunki var
sendur Íslandsbanka, viðskiptabanka

ÁTVR, sem greiðir út launin til starfsfólks. Fljótlega varð stjórnendum ljóst
að launin höfðu ekki verið greidd rétt
út og voru þau því bakfærð. Hluti
starfsmanna fékk svo launin rétt
greidd inn á sinn launareikning.
Starfsmenn fyrirtækisins, sem eru
í viðskiptum við Arion banka, lentu
aftur á móti í þeim leiðu mistökum
að laun þeirra voru bakfærð í tvígang
og ekki gekk að leiðrétta þau. „Það fer
frá okkur röng færsla til bankans og
leiðrétting fer í gang stuttu síðar. Hins
vegar tekst ekki að leiðrétta hjá hluta

Seehofer býðst
til að segja af sér

Ljósmæður vilja leiðréttingu
en ekki hækkun umfram aðra

ÞÝSKALAND Horst Seehofer, innanríkisráðherra Þýskalands, hefur boðist til
að segja af sér. Ástæðan er ósætti milli
hans og kanslarans Angelu Merkel
um hvaða stefnu skuli taka í málefnum flóttamanna.
Fyrir rúmri viku sagði Seehofer
að næði Merkel ekki samkomulagi
milli Evrópuríkja í málefnum flóttamanna myndi Þýskaland snúa þeim
við á landamærum sínum. Merkel tók
slíkt ekki í mál og er staðan nú í hnút.

Horst Seehofer,
innanríkisráðherra Þýskalands.

Að sögn þýskra miðla gæti ósættið
orðið til þess að ríkisstjórnin verði frá
að hverfa en auk fyrrgreindra flokka
eiga Sósíaldemókratar sæti í stjórn.
Erfitt reyndist að mynda ríkisstjórn
eftir kosningar og var stjórnarkreppa
um mánaða skeið. – jóe

Minnst fjórir
látnir í úrhelli
RÚMENÍA Minnst fjórir eru látnir og

þúsundir hafa yfirgefið heimili sín í
austurhluta Rúmeníu vegna úrhellis
síðustu daga. Flóðaviðvörun gefin út
í stærstum hluta landsins.
Hermenn hafa verið kallaðir út til
að aðstoða íbúa en rafmagnslaust er
víða og vegir ónýtir vegna vatnavaxtanna. Þá hefur vatnsflaumur eyðilagt
brýr og mannvirki.
Júnímánuður var sá votasti í
landinu í yfir fjörutíu ár en úrkoma í
mánuðinum mældist yfir 140 millimetrar. Búist er við að ofankomunni
sloti í dag og að veðurguðirnir verði
hliðhollir landsmönnum í hreinsunar- og uppbyggingarstarfi sem nú
fer í hönd. – jóe

Sigrún Ósk
Sigurðardóttir,
aðstoðarforstjóri
Vínbúðanna

þeirra sem fengu laun. Af þeim 530
starfsmönnum sem fá greidd laun frá
okkur lenda 40 starfsmenn í þessum
mistökum,“ segir Sigrún Ósk.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins kom þetta illa við nokkra
starfsmenn Vínbúðanna. Starfsmenn
sem vildu ekki ræða þetta undir nafni
segja að fyrirtækið hafi reynt allt hvað
það gerði til að leiðrétta mistökin en
án árangurs. Einhverjir starfsmenn
hafi því lent í mínus í bankanum
vegna þessa.
Þó að Vínbúðin þurfi ekki að greiða

laun fyrr en fyrsta virka dag hvers
mánaðar hefur fyrirtækið alltaf viljað
gera vel við sína starfsmenn með því
að greiða út fyrir helgi ef nýr mánuður
rennur upp um helgi.
„Auðvitað veldur þetta óþægindum
og við höfum verið í sambandi við
okkar starfsfólk. Þetta eru leiðinleg
mistök. Við verðum í sambandi við
þá einstaklinga strax í bítið til að
leysa þetta fljótt og örugglega í samstarfi við starfsfólk. Margir fengu laun
greidd en hluti fékk þau ekki,“ bætir
Sigrún Ósk við. – sa

Ljósmæður samþykktu
yfirvinnubann í gær en
það tekur gildi eftir rúmar tvær vikur ef samningar nást ekki. Formaður samninganefndar
ljósmæðra vonar að til
þess komi ekki. Neyðaráætlun hefur verið sett af
stað á Landspítalanum
vegna stöðunnar.
KJARAMÁL Formaður samninganefndar ljósmæðra segir félagsmenn
fara fram á launaleiðréttingu en ekki
launahækkanir umfram aðrar stéttir.
Að óbreyttu mun yfirvinnubann ljósmæðra hefjast þann 16. júlí.
Niðurstöður úr atkvæðagreiðslu
ljósmæðra um yfirvinnubannið lágu
fyrir í gær. Ríflega þrír fjórðu félagsmanna greiddu atkvæði og af þeim
voru níutíu prósent fylgjandi því að
boða til yfirvinnubanns.
„Þetta felur meðal annars í sér að
það verður að gera öllum kleift að
taka kaffipásu í vinnunni en hingað
til hafa þær verið unnar og greiddar í
yfirvinnu. Sé ekki hægt að koma kaffipásu við verða ljósmæður að fara fyrr
af vaktinni sem pásunni nemur,“ segir
Katrín Sif Sigurgeirsdóttir, formaður
samninganefndarinnar.
Þá munu ljósmæður ekki taka á sig
aukavaktir heldur eingöngu vinna sína
vinnuskyldu samkvæmt fyrirliggjandi
vaktaplani. Katrín segir að undanfarið
hafi það verið regla en ekki undantekning að þurft hafi að kalla inn
manneskjur á aukavaktir. Slíkt verði
ekki hægt nú.
„Við höfum staðið í langri og
strangri baráttu. Við erum að koma

Ljósmæður sem hættu störfum á Landspítalanum í gær lögðu vinnuskó sína á tröppur stjórnarráðsins til að mótmæla
aðgerðaleysi ríkisins. Níutíu prósent ljósmæðra sem greiddu atkvæði kusu með yfirvinnubanni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

undan gerðardómi og eigum enn
inni ógreidd laun úr síðasta verkfalli.
Við erum að fara fram á leiðréttingu
á launum en ekki launahækkanir
umfram aðra líkt og samninganefnd
ríkisins hefur talað um,“ segir Katrín.
Næsti fundur í deilunni er boðaður
hjá ríkissáttasemjara á fimmtudag.
Aðspurð um hve langt sé á milli ljósmæðra og ríkisins, eða hve háar kröfur
ljósmæðra séu, segir Katrín að um það
ríki trúnaður.
„Við höfum ekki fundið fyrir samningsvilja eða umboði á þessum eina
fundi frá því að síðasti kjarasamningur
var felldur í atkvæðagreiðslu.“

Sem fyrr segir mun boðað yfirvinnubann, að því gefnu að samningar
náist ekki, taka gildi eftir tvær vikur.
Katrín segir að ef af því verði muni
það hafa mikil áhrif. Tólf ljósmæður
á Landspítalanum, sem sögðu upp
störfum í vor, unnu sína síðustu vakt
í gær. Níu til viðbótar hafa sagt starfi
sínu lausu.
„Við vonum af einlægni að það
muni ekki koma til yfirvinnubanns.
Að sjálfsögðu bindum við miklar vonir
við að þau mæti með umboð og vilja
og málið verði klárað áður en eitthvað
alvarlegt gerist,“ segir Katrín.
„Forstjóri spítalans hefur kynnt

fyrir mér neyðaráætlun sem ætluð
er til að bregðast við ástandinu til að
tryggja öryggi sjúklinga eins og nokkur
kostur er á. Sú neyðaráætlun er unnin
í samstarfi við aðrar heilbrigðisstofnanir. Staðan er alvarleg nú og verður
alvarlegri ef til frekari aðgerða kemur,“
segir Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra.
Svandís segir samningaviðræðurnar
í höndum samninganefndar ríkisins.
Hún viti ekki nákvæmlega hve mikið
ber í milli. „Ég sté inn í deilurnar fyrir
síðasta samning en honum var hafnað.
Ég hef ekki gert það síðan það gerðist,“
segir Svandís. joli@frettabladid.is
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„Ég geng ekki
lengur með
þrenn gleraugu.
Ég er frjáls“

Ég sé mig í speglinum og sé andlitin í kringum mig.
Allur prentaður texti er Augljós í dag. Alúð, hlýja,
traust, fagmennska og fáguð vinnubrögð með
fullkominni eftirfylgni eru eftirsóknarverð þegar
stór ákvörðun er tekin. Starfsfólk Augljóss skartar
öllum þessum kostum.
Áslaug Blöndal
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Andres Manuel Lopez Obrador á
kjörfundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fyrrverandi
borgarstjóri
líklega nýr
forseti Mexíkó
MEXÍKÓ Talið er að hinn 64 ára gamli
Andres Manuel Lopez Obrador,
fyrrverandi borgarstjóri Mexíkóborgar, verði hlutskarpastur þegar
talningu atkvæða í mexíkósku forsetakosningunum verður lokið. Tíð
morð á frambjóðendum og starfsmönnum framboða settu svartan
blett á kosningarnar.
Það var ekki aðeins kosið um forsetastólinn heldur fóru kosningar
til efri og neðri deildar þingsins
fram samtímis sem og kosningar til
borgar- og sveitarstjórna. 88 milljón manns voru á kjörskrá og um 18
þúsund sæti í boði.
Frá því að Mexíkó hlaut sjálfstæði
árið 1929 hafa tveir flokkar ráðið
þar ríkjum. Fyrstu 70 árin kom það
í hlut PRI en síðan þá hefur höfuðandstæðingur hans, íhaldsflokkurinn PRI, verið við stjórnartaumana.
Samkvæmt stjórnarskrá landsins
getur forseti aðeins setið í embætti
í eitt sex ára kjörtímabil og því var
sitjandi forseti, Enrique Piena Nieto,
ekki í framboði.

88

milljón manns voru á kjörskrá í kosningunum í Mexíkó.
Obrador, sem yfirleitt er kallaður
Amlo, varð annar í forsetakosningunum 2006 og 2012. Í skoðanakönnunum síðustu dagana fyrir
kosningarnar í gær hafði hann hins
vegar nokkuð öruggt forskot.
Frá því að kosningabaráttan hófst
í september hafa 130 frambjóðendur og starfsmenn framboða verið
myrtir. Spilling í landinu er mikil og
svífast margir einskis til að tryggja
að sinn frambjóðandi standi uppi
sem sigurvegari.
Fyrstu tölur úr kosningunum lágu
ekki fyrir þegar Fréttablaðið fór í
prentun. – jóe

Innrituðum nemendum við Háskólann á Akureyri hefur fjölgað gríðarlega mikið síðustu ár. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Skoða fjölgun hjúkrunarnema
við Háskólann á Akureyri
Menntamálaráðherra
vinnur að leiðum til þess
að mæta aukinni ásókn
í hjúkrunarnám við HA.
Mun fleiri sækja um í
hjúkrun á Akureyri en í
Háskóla Íslands.
MENNTAMÁL Menntamálaráðuneytið
vinnur nú að því að fjölga nemum
við Háskólann á Akureyri en fjölgun
innritaðra nemenda næsta vetur
nemur um 30 prósentum frá fyrra
ári. Athygli vekur að mun fleiri óska
eftir námi í hjúkrunarfræði við HA
en Háskóla Íslands en á sama tíma
fær HA fjármagn til að taka inn
helmingi færri en HÍ.
Um 175 nemendur innrituðust
í hjúkrunarfræði við Hí en aðeins
120 komast að í nám við skólann
sökum fjöldatakmarkana. Því getur
HÍ tekið tvo af hverjum þremur sem
vilja komast að.
Á hinn bóginn sóttu rúmlega 300
nemendur um að komast í hjúkr-

unarfræði við Háskólann á Akureyri.
Háskólinn nyrðra hefur hins vegar
aðeins bolmagn til að taka við 55
þeirra þrátt fyrir mun meiri ásókn í
námið á Akureyri en í Reykjavík.
„Það er gleðiefni að svo margir
sækist eftir því að komast í hjúkrunarnám, ekki síst við Háskólann á
Akureyri þar sem umsóknum fjölgar
ár frá ári,“ segir Lilja Alfreðsdóttir
menntamálaráðherra. „Á vettvangi
ráðuneytisins er verið að skoða með
hvaða leiðum er hægt að mæta aukinni ásókn í námið og vænti ég að við
getum greint frá niðurstöðum þess
mjög fljótlega.“
Eyjólfur Guðmundsson, rektor
HA, segir mikilvægt að vinna að
langtíma stefnumótun um framtíð
skólans og hvernig megi fjölga nemendum og starfsfólki því aðsóknin
sé mjög góð og skólinn sæki í sig
veðrið. „Við höfum bent ráðuneytinu
á lausnir við ákveðnum aðkallandi
verkefnum sem við teljum mikilvægt að farið verði í. Þeim lausnum
var vel tekið innan ráðuneytisins og
er vinna hafin við að skoða tillögurnar,“ segir Eyjólfur. „Það er mikil-

Það er mikilvægt að
tjalda ekki til einnar
nætur heldur vinna að
framtíðarlausnum.
Eyjólfur Guðmundsson, rektor
HA

Lilja Alfreðsdóttir,
menntamálaráðherra

vægt að tjalda ekki til einnar nætur
heldur vinna að framtíðarlausnum.
Það væri það skynsamlegasta í stöðunni.“
Lilja segir mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld komi að borðinu svo fjölga
megi hjúkrunarfræðingum. „Vilji er
til staðar bæði hjá skólanum og innan
ráðuneytisins til þess að finna hagfellda lausn á þessu og þá fjölga nem-

endum við skólann. Þó verður að hafa
í huga að fjöldi ársnema sem komast
að í hjúkrunarnáminu fyrir norðan
takmarkast líka af fjölda námsstaðna við Sjúkrahúsið á Akureyri,“
bætir Lilja við. „Við Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra höfum
rætt þetta og hyggjumst vinna að því
í sameiningu að þessi mikilvægu kerfi
okkar tali sem best saman. Menntakerfið þarf að eiga í góðu samtali við
atvinnulífið, og samfélagið allt. Þannig stuðlum við best að uppbyggingu
þess til framtíðar.“
Á fimmta hundrað einstaklingar
sækja um nám í hjúkrunarfræðum
við íslenska háskóla en aðeins 175
komast að á hverju ári. Á sama tíma
hafa stjórnendur heilbrigðisstofnana
og sjúkrahúsa ítrekað gert grein fyrir
mönnunarvanda í íslensku heilbrigðiskerfi sem snýr aðallega að skorti á
hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Komið hefur fram í máli Páls
Matthíassonar, forstjóra Landspítala,
að þessi mönnunarvandi sé svipaður
þeim vanda sem heilbrigðiskerfi annarra Vesturlanda eru að kljást við í
dag. sveinn@frettabladid.is
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Opinberar
aftökur

MÁNUDAGUR

Halldór

Þ
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Dómstóll
götunnar
tekur sér
umboð til að
fordæma og
virðist
beinlínis
ætlast til að
einstaklingi
eða einstaklingum sem
brjóta af sér
sé útskúfað
úr mannlegu
samfélagi.

að er nokkur vandi að vera manneskja
enda hendir flesta að misstíga sig á
ævinni. Yfirleitt stendur viðkomandi upp
eftir að hafa hrasað og heldur áfram að
lifa. Hann hefur lært af mistökum sínum
og hefur engan áhuga á að endurtaka þau.
Hann vill lifa lífinu sem almennileg manneskja.
Þetta er þó ekki reynsla allra því stöðugt berast
dapurlegar sögur af einstaklingum sem brjóta af sér,
falla og rísa upp en falla síðan aftur. Svo kemur að
því að þeir hafa brotið flestar, kannski allar, brýr að
baki sér, starfsferlinum virðist lokið, æran er farin og
verður ekki svo auðveldlega endurheimt. Hin dapurlega staðreynd er að viðkomandi getur engum um
kennt nema sjálfum sér. Það jafngildir þó ekki því að
leyfilegt sé að efna til opinberrar aftöku á honum.
Það hefur aldrei þótt stórmannlegt að sparka
í liggjandi mann. Samt er hneigðin til þess afar
áberandi á samtíma okkar. Það er engu líkara en það
þyki sjálfsagt mál að brennimerkja rækilega einstakling sem hefur brotið af sér eða er talinn hafa farið
út af sporinu. Það nægir engan veginn að mál hans
fari í ákveðið ferli, slíkt þykir sýna óþarfa mildi og
tekur auk þess tíma. Dómstóll götunnar er fljótur að
kveða upp úrskurð sinn. Hann er ekkert sérstaklega
að kynna sér staðreyndir mála því það kostar óþarfa
fyrirhöfn enda telur þessi sjálfskipaði dómstóll þær
liggja fyrir. Þegar ofsinn hjá dómstóli götunnar er
sem mestur er engu líkara en hópur hrægamma hafi
steypt sér yfir bráð sína í þeim tilgangi að rífa hana á
hol. Hrikaleg dæmi finnast um mótmæli og múgsefjun vegna ásakana sem engin stoð reyndist síðan
fyrir. Þá fer ansi lítið fyrir iðran þeirra sem hæst létu.
Dómstóll götunnar tekur sér umboð til að fordæma
og virðist beinlínis ætlast til að einstaklingi eða einstaklingum sem brjóta af sér sé útskúfað úr mannlegu
samfélagi. Það skiptir engu þótt viðkomandi iðrist
opinberlega og segist vilja taka sig á. Hann á ekki að
fá vinnu í sínu fagi og glími hann við fíkn er sá sjúkdómur sagður vera eins og hver annar kvilli sem hann
hefði átt að hrista auðveldlega af sér fyrir löngu.
Hinar sjálfskipuðu refsinornir tala síðan eins og
allir sem vilja ekki taka þátt í æsingafullri fordæmingu þeirra séu að leggja blessun sína yfir brotin sem
hafa verið framin. Það er alls ekki svo. Sannarlega
verður hver og einn einstaklingur að taka afleiðingum gjörða sinna, en það jafngildir ekki því að aðrir
eigi að láta það eftir sér að breytast í lýð sem gefur sig
múgæsingu á vald.
Það munu alltaf verða til hópar sem stunda opinberar aftökur. Það er mikilvægt að þeim séu send þau
skilaboð að slíkt sé ekki í lagi. Þessum hópum má
ekki mæta með þögn. Þeir gætu auðveldlega túlkað
þá þögn sem samþykki og færst enn í aukana. Á því
þurfum við síst að halda.

Stendur undir nafni

Frá degi til dags
Léttir strengir
Það er sjaldgæft, en þó ekki
óþekkt, að fólk innan báknsins
slái á létta strengi í texta sem frá
hinu opinbera fer. Sem dæmi um
slíkt má nefna héraðsdóm frá
árinu 2011 þar sem starfsmaður
fiskvinnslu féll um hnýttan kaðal
og vildi fá bætur vegna tjóns síns.
Héraðsdómari sýknaði útgerðina
með þeim röksemdum að verkið
hefði verið einfalt og starfsmaðurinn hefði verið „öllum
hnútum kunnugur“. Hæstiréttur
staðfesti dóminn með vísan til
forsendna hans en óvíst er hvort
dómurum hafi verið hlátur í hug
vegna grínsins.
Óhefðbundið svar
Sambærilegt dæmi má sjá í svari
forseta Alþingis við fyrirspurn
Björns Levís Gunnarssonar um
óskráðar reglur og hefðir um
störf þingmanna. Fyrirspurnin
var tilkomin eftir að Steingrímur
J. Sigfússon sagði að ýmsar
óskráðar reglur og hefðir giltu
um störf þingmanna. Kom það
nokkrum á óvart og vildu þeir fá
þessar reglur útlistaðar. Svarið
tiltekur nokkrar slíkar en að ekki
sé hægt að telja þær upp með
tæmandi hætti. Segir þar enn
fremur að „afar óhefðbundið
[væri] að gera óskráðar hefðir
og venjur skráðar með svari við
fyrirspurn“. Líklegt verður að
teljast að höfundur svarsins hafi
flissað pínu yfir eigin fyndni er
svarið var ritað. joli@frettabladid.is

Ísland axlar ábyrgð

Í
Guðlaugur Þór
Þórðarson
utanríkisráðherra

Auk þess
höfum við
verið í broddi
fylkingar
ríkja sem
vekja athygli
á slæmu
ástandi
mannréttindamála á
Filippseyjum.

síðustu viku náðist samstaða í ríkjahópi Vesturlanda hjá Sameinuðu þjóðunum um að Ísland
gefi kost á sér til að taka það sæti sem losnaði í
mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna við úrsögn
Bandaríkjanna. Þetta þýðir að Ísland verður, ef að
líkum lætur, eitt í kjöri í aukakosningum til ráðsins
sem haldnar verða í allsherjarþinginu um miðjan
mánuðinn.
Ísland hefur ekki áður setið í mannréttindaráðinu
en hefur aftur á móti látið að sér kveða í krafti
áheyrnaraðildar. Sjálfur ávarpaði ég ráðið, fyrstur
íslenskra utanríkisráðherra, í febrúar í fyrra og fyrr á
þessu ári fór ég aftur til Genfar í sama tilgangi.
Framganga Íslendinga í mannréttindamálum
hefur vakið athygli. Við höfum reynst ötulir talsmenn kynjajafnréttis og réttinda hinsegin fólks. Auk
þess höfum við verið í broddi fylkingar ríkja sem
vekja athygli á slæmu ástandi mannréttindamála á
Filippseyjum. Þau mál komu síðast til umfjöllunar
fyrir tæpum tveimur vikum þegar fastafulltrúi Íslands
talaði í nafni næstum fjörutíu aðildarríkja Sameinuðu
þjóðanna. Slagkraftur slíkra skilaboða er auðvitað
þeim mun meiri sem samstaðan um þau er víðtækari.
Sjálfur vakti ég athygli á því í ávarpi mínu í lok
febrúar að það skyti skökku við að Filippseyjar, SádiArabía, Venesúela og Egyptaland ættu sæti í mannréttindaráðinu, ríki sem reglulega væru gagnrýnd
fyrir mannréttindabrot. Brýnt er að gera umbætur
á starfi ráðsins. Þótt ekki sé öruggt að árangur náist
mun Ísland beita sér í þá veru og þannig stuðla að því
að gera mannréttindum enn hærra undir höfði á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.
Ísland mun taka skýra afstöðu í mannréttindaráðinu en um leið miðla málum í þágu mannréttinda. Ég
tel Ísland vel undir það búið að axla þá ábyrgð. Því
ber að fagna að Íslandi gefist tækifæri til að láta gott
af sér leiða með svo afgerandi hætti. Má rifja upp í
þessu samhengi að sjötíu ár eru nú liðin frá samþykkt
mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Hún
er auðvitað hornsteinninn sem byggt er á, tímamótaskjal sem vert er að halda í heiðri.

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
RITSTJÓRAR: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án
endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Rigningarlandið
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

Þ

að sem ég skrifa núna þurfa
Austfirðingar og Norðlendingar ekki endilega að lesa,
nema þeir vilji finna til innilegrar
gleði yfir óförum og óánægju Reykvíkinga. Ekki er útilokað að það
þyki skemmtilegt. Málið er þetta:
Eftir langan vetur vorum við öll
hér á höfuðborgarsvæðinu farin að
hlakka til þess að sumarið kæmi.
Var til of mikils mælst að sólin léti
sjá sig í nokkra daga? Áttum við
ekki skilið að fá smá D-vítamín í
kroppinn?
Ég sé mjög eftir því á þessari
stundu að hafa ekki látið verða
af áformum mínum, að lokinni
þingmennsku, um að stofna sólbaðsstofuna Brúna framtíð. Fregnir
berast af því um þessar mundir að
sólbaðsstofur í Reykjavík séu að
mala gull. Þetta er raunar atvinnurekstur sem flestir héldu að væri
ekki lengur til, að allir sem áður
ráku sólbaðsstofur og vídeóleigur
væru núna komnir í Airbnb, en það
er greinilega ekki raunin. Ennþá
lifa þau í hliðargötum í iðnaðarhverfum þessi útfjólubláu musteri
níunda áratugarins. Rigningartíðin
í júní, fimm þurrir dagar, dregur
þannig fram hliðar á mannlífinu
sem áður voru huldar. Út um allan
bæ sætir fólk lagi við að slá blettinn.
Fólk sýnir á sér alveg nýjar hliðar.
Þurrt var í höfuðborginni á fimmtudagsmorgun, um klukkustundarskeið. Ég veit um manneskju sem
var sigri hrósandi allan daginn yfir
að hafa náð að slá þá, klukkan átta
um morgun. Ég var of seinn.

Svik
Fregnir berast af því að vísindalegar rannsóknir sýni að langvarandi
rigning hafi áhrif á sálarlíf fólks.
Fyrir því eru beinhörð líffræðileg
rök, sem varða hormónabúskap
líkamans og skort á sólarljósi. En
jafnframt vil ég leyfa mér að halda
því fram að skortur á sól í júní hafi
sérstök áhrif á sálarlíf manns sem
Íslendings. Manni finnst eins og
maður hafi verið svikinn. Díllinn
er sá, á þessu landi, að maður
þraukar yfir vetrarmánuðina og
myrkrið. Maður lætur suðvestanstorminn berja sig í framan, maður
göslast í slyddu, maður æpir
framan í lárétt haglélið og maður
lifir af. Í þeirri von að sumarið
komi. Að lóan komi með vorið. Að
maður geti lagst í mosa – þurran
mosa – við sumarsólstöður, útitekinn í framan eftir dag í sólinni,
og notið lækjarniðar. Að sumarið
næri mann nýjum krafti og nýrri
von, áður en veturinn kemur aftur.
Að sumarið skuli láta svona, að það
rigni á mann endalaust, er ekki það
sem lagt var upp með. Það er ekki
pælingin með að búa hérna.
Þess vegna er það líka iðulega
þannig, að eftir langvarandi vætutíð að sumarlagi koma þær yfirleitt
fljótt fréttirnar um að Íslendingar flýi land. Eða flýi austur. Eða
norður. Höfuðborgarbúar gerast
veðurfarslegir flóttamenn. Einhver
sagði mér samt einu sinni að besta
veðrið á Íslandi væri þrátt fyrir
allt á höfuðborgarsvæðinu. Þetta
sýndu mælingar. En svona málflutningur skiptir engu máli. Hann
sýnir raunar hversu átakanlega
tilgangslausir, ef ekki móðgandi,
svona meðaltalsútreikningar geta
verið. Að hitatölur séu hærri í
Reykjavík en annars staðar yfir
árið er ekki það sem maður vill. Að
kaupmáttur hafi aukist heilt yfir.

skiptin. Ekki bara hefur rigningin á
Suðurlandi sett strik í reikninginn
heldur hefur fólk meira og minna
verið bundið við sjónvarpið að
horfa á landsliðið. Íslendingar alla
vega. Ferðasumarið er varla hafið.
Og það er kominn júlí. Brottfall
Íslendinga úr HM leysir mögulega
hálfan vanda og fólk fer að ferðast.
Nú þarf bara að stytta upp.
Ég þykist vita að Norðlendingum
og Austfirðingum, á stuttbuxum

Að lífskjör hafi batnið í heildina.
Allt svona tal er innihaldslaust
hjóm ef maður fær ekki sól á
sumrin.

Ferðasumarið
„Það er frábært að strákarnir eru
komnir heim,“ sagði úrvinda og
hundvotur aðili í ferðaþjónustu
stundarhátt og dæsandi á förnum
vegi um daginn. Júnímánuður er
búinn að vera ömurlegur fyrir við-

sínum og stuttermabolum, þyki
þessi skrif mín bera reykvísku
vælukjóaþeli augljóst vitni. Getur
maðurinn ekki bara farið í regnstakk? Úlpu? Jú, vissulega er það
hægt. Vissulega er vel hægt að
stunda útivist og vera hamingjusamur í rigningu, kulda og roki.
Það er hægt að kyngja vonbrigðum
sínum. Það er líka hægt að fara í
sund. Í lauginni er blautt hvort sem
er.

En vætutíðin, og deyfðin sem
henni óneitanlega fylgir – og skrásett hefur verið vísindalega – er
manni þó alltaf vitnisburður um
þennan veruleika sem felst í því
að vera Íslendingur. Nálægðin
við náttúruna er alltumlykjandi.
Hún stjórnar stemningunni. Hún
stjórnar efnahagslífinu. Hún hefur
áhrif á það hvernig fólki líður. Í gær
kom sól í hálftíma í Borgarfirðinum.
Ég var þar. Ég gleymi því aldrei.

Listvinafélag Hallgrímskirkju 36. starfsár
Hallgrímskirkja Friends of the Arts Society 36th season

Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju
The International Organ Summer in Hallgrímskirkja
16. jú
ú ní – 19. ágúst 2018 / June 16 – August 19 2018

Helgartónleikar

Hádegistónleikar á "#  

með alþjóðlegum konsertorganistum

     $   

Weekend concerts

Schola cantorum
Schola cantorum, kammerkór Hallgrímskirkju, sem hlotið
hefur ýmsar viðurkenningar og verðlaun fyrir tæran og
vandaðan söng sinn, býður nú upp á sumartónleika sína
í 10. sinn. Á efnisskrá Schola cantorum í sumar verða
innlendar og erlendar kórperlur frá ýmsum tímum, m.a. eftir
Mozart, Bruchner, Byrd og Mendelssohn. Hið tilkomumikla
Klais-orgel mun stundum koma við sögu og af og til mun
einsöngvari úr röðum kórfélaga hefja upp raust sína. Schola
cantorum var valinn Tónlistarflytjandi ársins flokki sígildrar
og samtímatónlistar á Íslensku tónlistarverðlaunum 2017.
Stjórnandi kórsins frá upphafi er Hörður Áskelson.
Schola Cantorum, the prize winning chamber choir
of Hallgrimskirkja is celebrating it´s 10th season of the
popular Wednesdays Lunchtime Summer Concert this
summer. The choir sings various beautiful music from their
repertoire, both Icelandic choral pearls as well as famous
choral works by Byrd, Bruchner, Mozart (Ave verum) and
Mendelssohn, occasionally accompanied by the great Klais
organ Conductor is Hörður Áskelsson
organ.
Áskelsson, Music Director of
Hallgrimskirkja.

       !
with international concert organists


   
       
21st June

Baldvin Oddsson trumpet and
Steinar Logi Helgason organist of
Háteigskirkja, Reykjavík

28th June

Elísabet Þórðardóttir, organist at
Kálfatjarnarkirkja, Hafnarfjörður

5th July
y

Kitty Kovács, organist of
Landakirkja, the Westmann Island

12th July

Pamela Sensi flute, Steingrímur
Þórhallsson organist of Neskirkja

19th July

Þórunn Elín Pétursdóttir soprano
and Lenka Mátéová organist of
Kópavogskirkja, Kópavogur

16th / 17th June

Eyþór Franzson Wechner,
Blönduós Church

23th / 24th June

Björn Steinar Sólbergsson,
Hallgrímskirkja, Reykjavík

26th July

30 / 1 


   
Basilica, Prague, Czech Republic

Lára Bryndís Eggertsdóttir,
organist, Reykjavík

2nd August

Kári Þormar, organist of Reykjavík

7th / 8th July:

Winfried Bönig, Cologne
Cathedral, Germany

th

st

Cathedral
9th August

14th / 15th July:

Loreto Aramendi, Santa Maria
Basilica, San Sebastian, Spain

21st / 22nd July:

Thierry Escaich, Saint-Etiennedu-Mont, Paris, France

28th / 29th July:

Thierry Mechler, Cologne
Philharmonics, Germany

4th / 5th August:

Elke Eckerstorfer, St. Augustin
Church, Vienna, Austria

Friðrik Vignir Stefánsson, organist
of Seltjarnarnes Church

16th August Jónas Þórir Jónasson, organist of
Bústaðakirkja, Reykjavík

11th / 12th August: Hans-Ola Ericsson, Organ professor
at McGill in Monreal, Canada
19th August:

LISTVINAFELAG.IS SCHOLACANTORUM.IS

Hannfried Lucke, Mozarteum
University, Salzburg, Austria.

Miðasala við innganginn 1 klst fyrir tónleika og á midi.is
Ticket sales at the entrance 1 hr before the concerts and online www.midi.is
Hádegistónleikar / Lunchtime concerts – 30 min: 2000 ISK - Schola cantorum – 30 min: 2500 ISK
Sunnudagstónleikar / Sunday concerts –60 min: 2500 ISK
Listvinir frá ókeypis inn á orgeltónleika sumarsins
Artistic Director: Hörður Áskelsson - Manager: Inga Rós Ingólfsdóttir mob. 696 2849
Concert Manager 2018: Gunnar Andreas Kristinsson mob. 865 5815
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Fjölnismenn komnir upp úr fallsæti
Stjarna helgarinnar á

HM 2018
Ungstirnið Kylian Mbappé sýndi
heimsbyggðinni hversu góður hann
er þegar Frakkland vann 4-3 sigur
á Argentínu í fyrsta leik 16-liða úrslitanna á heimsmeistaramótinu í
Rússlandi á laugardaginn.
Mbappé var síógnandi allan leikinn og varnarmenn Argentínu réðu
ekkert við hann. Mbappé fiskaði víti
á 13. mínútu sem Antoine Griezmann skoraði úr og kom Frakklandi
í 1-0. Mbappé skoraði svo þriðja
og fjórða mark Frakka með aðeins
fjögurra mínútna millibili
um miðjan
seinni hálfleik. Hann
er kominn
með þrjú
mörk á HM
og er
markahæstur
Frakka.

HM 2018 í Rússlandi, 16-liða úrslit

Dramatík í Grafarvoginum Pepsi-deild karla fór aftur af stað í gær eftir nokkuð langt hlé vegna heimsmeistaramótsins í Rússlandi. Í Grafarvogi
hafði Fjölnir betur gegn Fylki, 2-1, og lyfti sér þar með upp úr fallsæti. Þetta var fyrsti sigur Fjölnis í rúman mánuð. Öll mörkin komu á síðustu fimm
mínútunum. Miðverðir Fjölnis, Bergsveinn Ólafsson og Torfi Tímoteus Gunnarsson, skoruðu mörk Grafarvogsliðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Finnar henta okkur ágætlega

Frakkland - Argentína

Úrúgvæ - Portúgal

KÖRFUBOLTI „Við hlökkum bara til.

Þetta er mjög skemmtileg höll og
það verður uppselt á leikinn,“ sagði
Hlynur Bæringsson, fyrirliði körfuboltalandsliðsins, í samtali við
Fréttablaðið í gær.
Hlynur og félagar mæta Finnum
í lokaleik sínum í F-riðli undankeppni HM 2019 og verða að vinna
til að komast í milliriðla. Ísland tapaði á grátlegan hátt fyrir Búlgaríu á
föstudaginn, 88-86.
„Við höfum farið yfir þann leik
eins vel og við höfum getað. En
einbeitingin er aðallega á leiknum
gegn Finnum,“ segir Hlynur sem var
stigahæstur íslensku leikmannanna
gegn Tékkum með 16 stig. Hann
segir að tapið fyrir Búlgörum svíði.
„Þetta var mjög stórt. Þetta var

þungur hnífur,“ segir Hlynur en
íslenska liðið fékk tækifæri til að
jafna eða vinna leikinn gegn Búlgaríu í lokasókninni.
Leikurinn í dag er þriðji leikur
Íslands og Finnlands á innan við ári.
Þau mættust í Helsinki í lokaumferð
riðlakeppninnar á EM í september
þar sem Finnar höfðu betur, 83-79,
eftir góðan endasprett. Íslendingar
unnu hins vegar fyrri leik liðanna í
undankeppni HM í Laugardalshöllinni, 81-76. Íslenska liðið tryggði sér
sigurinn með því að vinna 4. leikhlutann 26-13.
Hlynur segir að öfugt við mörg
lið hafi Finnar ekki mikla líkamlega
yfirburði yfir Íslendinga. „Við getum
spilað aðeins öðruvísi á móti þeim.
Þeir eru ekki með marga stóra og

Við getum spilað
aðeins öðruvísi á
móti þeim. Þeir eru ekki með
marga stóra og sterka leikmenn sem eru góðir með
bakið í körfuna.
Hlynur Bæringsson

sterka leikmenn sem eru góðir með
bakið í körfuna. Þeir eru með góða
og stóra skotmenn. Mér finnst þeir
henta okkur ágætlega. Líkamlegir
yfirburðir eru ekki eins rosalegir og
við lendum stundum í,“ segir hann.
„Það er margt svipað með þessum
liðum. Þessi kjarni í finnska liðinu

og þjálfarinn eru búnir að vera lengi
saman. Það er eining í þessu liði sem
mörg landslið vantar kannski. Þeir
græða á því,“ bætir Hlynur við.
Finnar voru án sinnar skærustu
stjörnu, Lauri Markkanen, í fyrri
leiknum gegn Íslandi í undankeppninni. Chicago Bulls-maðurinn
er kominn aftur í finnska liðið og
lék með því í tapinu fyrir Tékkum,
77-73, á föstudaginn. Það þýðir að
Finnar verða að vinna Íslendinga í
dag til að komast í milliriðla.
„Við höfum séð brot úr leiknum þeirra gegn Tékkum og þá
fannst mér þeir ekkert sérstaklega skarpir. Það eru veikleikar hjá
þeim sem við getum nýtt okkur,
og öfugt,“ segir Hlynur að lokum.
ingvithor@frettabladid.is

Ragnhildur og Rúnar meistarar í fyrsta sinn
GOLF Úrslitin á Íslandsmótinu í
holukeppni, Origo-bikarnum, réðust í gær. Leikið var á Hólmsvelli í
Leiru hjá Golfklúbbi Suðurnesja.
Alls hófu 32 karlar og 24 konur
keppni á föstudaginn.
Ragnhildur Kristinsdóttir, GR, og
Rúnar Arnórsson, Keili, urðu hlutskörpust. Þetta eru fyrstu Íslandsmeistaratitlar beggja í holukeppni.
Í fyrstu þremur umferðunum var
leikið í riðlakeppni og efstu kylfingarnir úr hverjum riðli fóru áfram í
átta manna úrslit.
Ragnhildur sigraði Andreu Ýri
Ásmundsdóttur, GA, í átta manna
úrslitunum, 7/5. Í undanúrslitunum
bar hún svo sigurorð af Huldu Clöru
Gestsdóttur, GKG, 3/2. Í úrslita-

Rúnar og Ragnhildur, Íslandsmeistararnir í holukeppni. MYND/GSÍ/HARI

leiknum í kvennaflokki mættust
Ragnhildur og Helga Kristín Einarsdóttir, Keili, og hafði sú fyrrnefnda
betur, 2/1.
Rúnar bar sigurorð af Kristjáni
Benedikt Sveinssyni, GA, í átta
manna úrslitum, 5/4. Í undanúrslitunum hafði hann betur gegn
Andra Má Óskarssyni, GHR, 3/2
og í úrslitunum sigraði Rúnar Birgi
Björn Guðjónsson, félaga sinn úr
Keili, 3/2.
Hulda Clara vann bronsið í
kvennaflokki en hún hafði betur
gegn Hafdísi Öldu Jóhannsdóttur,
GK, í leiknum um 3. sætið, 4/3. Í
bronsleiknum í karlaflokki vann
Ingvar Andri Magnússon Andra Má,
3/2. – iþs

2-1

1-0 Edinson Cavani (7.), 1-1 Pepe (55.), 2-1
Cavani (62.).

Spánn - Rússland

Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir því finnska í Helsinki í dag og þarf sigur til að komast í milliriðla
í undankeppni HM 2019. Fyrirliði íslenska liðsins segir leikstíl Íslands og Finnlands ekki ósvipaðan.

4-3

1-0 Antoine Griezmann, víti (13.), 1-1 Ángel
Di María (41.), 1-2 Gabriel Mercado (48.), 2-2
Benjamin Pavard (57.), 3-2 Kylian Mbappé
(64.), 4-2 Mbappé (68.), 4-3 Sergio Agüero
(90+3.).

1-1 (3-4)

1-0 Sergei Ignashevich, sjálfsmark (12.), 1-1
Artem Dzyuba, víti (41.).
Rússland vann í vítakeppni, 3-4.

Króatía - Danmörk 1-1 (3-2)
0-1 Mathias Jörgensen (1.), 1-1 Mario
Mandzukic (4.).
Króatía vann í vítakeppni, 3-2.

Pepsi-deild karla

ÍBV - Grindavík

3-0

1-0 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (34.), 2-0
Shahab Zahedi Tabar (47.), 3-0 Shahab (66.).

KA - Breiðablik

0-0

Rautt spjald: Aleksandar Trninic, KA (51.).

Keflavík - Valur

0-2

0-1 Ívar Örn Jónsson (28.), 0-2 Patrick
Pedersen (33.).

KR - Víkingur R.

0-1

0-1 Bjarni Páll Linnet Runólfsson (46.).

Fjölnir - Fylkir

2-1

0-1 Albert Brynjar Ingason (85.), 1-1 Bergsveinn Ólafsson (87.), 2-1 Torfi Tímoteus
Gunnarsson (90.).

Efri
Valur
Stjarnan
Breiðablik
Grindavík
FH
KR

24
19
18
17
16
13

Neðri
Víkingur R.
Fjölnir
ÍBV
Fylkir
KA
Keflavík

HM í dag
14.00 Brasilía – Mexíkó
18.00 Belgía – Japan

12
12
11
11
9
3

SUMAR

SMELLIR
R
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M
U
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TILB
Ð ÁÐUR
VER .990
16

IPN6SH7ELT

VAT

0.5m í
Allt að ínútur
m
0
5-1

12.990
VATNSHELT
9.990

GPS KRAKKAÚR
Bráðsniðugt krakkaúr með GPS og SOS takka

6.990

10” LENOVO IT TAB 3
Glæsileg 10’’ IPS spjaldtölva með Dolby Atmos

19.990
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Rey
ykjavík 8 Hallarmúla 2 < 563 6900 Aku
ureyri 8 Undirhlíð 2 < 430 6900

#9$8. "(*%3 --("(,
(,(+%
(-*"&!("&&)$7**(,"$$+('!%-&(&!$

7’’
SPJALDTÖLVA
Með tösku og þráðlausuum heyrnartóólum

ÚRVALIÐ ER




Ð
TIELRÐBÁO
ÐUR

Ð
TILBO
ÐUR

V

VERÐ 9Á90
49.

99.990



Ð
TIELRÐBÁO
ÐUR
V

14” HD LEED
Intel N3350

1920
0x1080 snertisskjár

19
920x1080 snertiskjár
j

Intel
In
4415U
2.33 GHz Pentium Dual Corre örgjörvi

2.4 GHz Burst Duaal Core örgjörvi

minn
ni
4GB
DDR3 1600MHz
128GB
SSD
SD
Diskur
IDEAPAD V110

14 FHD IIPS
14”
Intel
Int
i5 82
250U
3.4
4 GHz Turbo Quad Core örgjörvi

14”
1
4” FHD IPS

1366x768 Anti-Glaare

256GB
2
SSD
NVMe diskur

8
8GB
minnii
DD
DR4 2133MHz
256GB
2
SSD
D
NVMe diskur
N

ACER SPIN 3

ACER SWIFT 5

4GB minni
4
DD
DR4 2133MHz

39.990

Sterkbyggð fartölva
frá Lenovo, hentar vel í
Frábær
Fr
rábær í skólann og
skólann með 14’’ skjá
þráðlausu
og öﬂugu þráðlau
usu neti 44-(=..;!%*-'#
-(=..;!%*-'#

0
154.99

Fjölhæf lúxus fartölva
með öﬂugu þráðlausu
neti, snertiskjá og
hægt að snúa 360°

89.990
Glæsileg og liðug
með silkiskorið bak

134.990

Ný Ultrathin kynslóð með
14’’ IPS-Pro snertiskjá,
baklýstu lyklaborði og
%-(=..;!%*- #,
Hello ﬁngrafaraskanna úr Magnesium áli
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4GB RX 570 SKJÁKORT
Öﬂugt alvöru leikjaskjákort á
frábæru verði og Far Cry 5 fylgir

34.990

2TB LACIE PORSCHE
Örþunnur ferðaﬂakkari með
USB-C 3.1 og meiri hraða

19.990

GLOBAL CHARGER
Glæsileg USB ferðahleðsla
með 5 USB tengjum og tösku

4.990

4TB ÚTGÁFA
22.990
2TB ÚTGÁFA
10.990

PS4 SLIM 500GB
Glæsileg leikjatölva á frábæru verði
39.990
PS4 SLIM 500GB

NINTENDO SWITCH
Nýjasta leikjavélin frá Nintendo
49.990
NINTENDO SWITCH

1TB FLAKKARI
2.5” Seagate Expansion ﬂakkari

7.990
SG EXPAN

3

LITIR

2TB UTLRA SLIM
Seagate ULTRA SLIM ferðaﬂakkari
12.990
2TB SG US

LEIKJASTÓLL
LEIKJAS
Hágæða Trust GXT 707 leikjastóll
j
34.990
GXT 707
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KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

Pizza í
matinn?

Matreiðslumeistarinn Hrefna Sætran segist hafa lært margt af uppskrift Margrétar og mun framvegis nota fisksoð í stað mjólkur í plokkfiskinn. MYND/STEFÁN

Afmælisplokkfiskur
Guðna forseta
Það vakti athygli þegar forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, sagðist ætla
í plokkfisk til mömmu á 50. afmælisdaginn sinn. Margrét Thorlacius, móðir
Guðna, er víðfræg plokkfiskkona og segir stundina hafa verið indæla . ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Fiskisoðið betra en mjólk

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

M

amma, ég missti þetta
út úr mér,“ sagði Guðni
þegar hann kom til mín í
plokkfiskinn. Hann var orðinn svo
svangur enda var klukkan orðin
margt og matartíminn heima
búinn. Þá vissi hann sem var, að
ég er alltaf tilbúin og enga stund
að gera plokkfiskinn,“ segir Margrét Thorlacius, móðir Guðna Th.
Jóhannessonar, forseta Íslands.
Guðni varð fimmtugur 26. júní
og tilkynnti í kvöldfréttum sjónvarps að hann ætlaði í „plokkfisk
til mömmu“ að loknu áhorfi á
HM-einvígi Íslands og Króatíu í
Hljómskálagarðinum.
„Það var ósköp indælt og plokkfiskurinn kláraðist eins og alltaf,“
segir Margrét og brosir. „Guðni kom
bara einn og við áttum saman góða
stund yfir afmælisplokkfisknum og
vorum sammála um að þetta hefðu
verið ótrúlega hröð fimmtíu ár. Mér
finnst þessi hálfa öld hafa flogið því
í minningunni er svo stutt síðan
drengirnir mínir fæddust og mér er
í fersku minni þegar frumburðinn
Guðni fæddist, enda var það mesta
gleðistund okkar Jóa, föður hans,“
segir Margrét sællar minningar.
„Á stórafmælinu rifjuðum við
mæðginin upp hvað við hefðum
gengið í gegnum í lífinu. Oftast
hefur verið bjart en líka erfiðleikar,
eins og gengur. Það var auðvitað
sárt fyrir alla fjölskylduna þegar
Jói minn veiktist en þá var Guðni á
viðkvæmasta aldri, aðeins fjórtán
ára. Hann varð fullorðinn á þeirri
stundu og gekk Jóa, litla bróður
sínum sem þá var þriggja ára,
nánast í föðurstað og hugsaði mjög
vel um bræður sína, en Patrekur
var þá tíu ára. Við hjálpuðumst öll
að og þetta tókst allt. Ég bað ekki
um annað en að koma drengjunum
mínum til manns. Ég bað ekki um
svona mikið sem orðið hefur, en
svona er víst lífið,“ segir Margrét.

Frægt myndband Elizu

Margrét Thorlacius sýndi hvernig hún lagar plokkfisk í myndbandi sem tengdadóttir hennar, Eliza Reid, gerði fyrir verkefnið „Iceland wants to be your friend“. Myndbandið varð vinsælt víða um heim. MYND/ÚR MYNDBANDI ELIZU REID

gert grín að mér fyrir enskuna og
enn í minnum haft þegar ég fór með
strákunum mínum á hamborgarastað í Glasgow. Þeir voru feimnir að
tala ensku svo ég lét mig hafa það
þótt ég hefði engan framburð. Þeir
vildu nautahakk með osti en mér
var lífsins ómögulegt að muna hvað
nautahakk þýddi á ensku og veit
það varla enn. Eftir mikla umhugsun bað ég um „bull, cut in pieces“,“
segir Margrét og skellir upp úr.
„Þetta gleymist aldrei og síðan er
alltaf sagt um mat unninn úr nautahakki: „Mamma, er þetta „bull, cut
in pieces“?“ En þetta skildist nú
þrátt fyrir allt og strákarnir fengu
hamborgarana sína.“
Seinna var Margrét á ferð um
Skotland þegar hún var stoppuð
úti á götu og spurð hvort hún væri
plokkfiskskonan.
„Ég hafði þá gleymt þessu braski
hennar Elizu en hló mig máttlausa
þegar ég mundi eftir því og gat víst
ekki annað en gengist við því.“

Eldar eftir tilfinningu

Forsetaplokkfiskurinn er vinsæll
víðar en heima í eldhúsi hjá Margréti. Þegar tengdadóttir hennar,
Eliza Reid forsetafrú, starfaði sem
blaðamaður tók hún upp myndband af tengdamóður sinni sýna
hvernig ætti að elda plokkfisk.
„Mér skilst á Elizu að myndbandið hafi orðið vinsælt víða um heim.
Þar er hægt að sjá mig bögglast
við enskuna og plokkfiskinn, og
nokkrum mánuðum síðar gerði
Eliza annað myndband þar sem ég
baka pönnukökur,“ segir Margrét
og hlær að öllu saman.
„Ég hef enga æfingu í að tala
ensku en læt mig hafa það. Oft er

Plokkfiskur Margrétar er uppskrift
frá móður hennar og ömmu.
„Sem barn þekkti ég ekki annað
en skötu, saltfisk og plokkfisk
í matinn. Það var aðalmatur
Íslendinga og svo var sunnudagslæri í hádeginu og grautur á eftir.
Ég ól mína stráka upp á því og bauð
gjarnan mömmu og pabba líka í
sunnudagslærið og fjölskyldan naut
samverunnar saman,“ segir Margrét
sem hefur trú á að fiskur hafi orðið
undir sem hversdagsmatur vegna
dýrtíðar. „Í þá daga kostaði ekki
neitt að ná sér í ýsu eða þorsk en nú
eru flökin orðin jafn dýr og kjöt.“
Margrét segir ánægjulegt að óskamatur forsetans hafi verið plokk-

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

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Afmælisplokkfiskur
forsetans
Plokkfiskur er herramannsmatur og rúgbrauðið með. MYND/STEFÁN

fiskurinn hennar mömmu.
„Strákarnir hafa alltaf verið
óskaplega ánægðir með að fá
plokkfisk og við viljum hafa mikinn
lauk og pipar því það verður að
vera svolítið bragð af þessu. Ég hef
haldið mig við upprunalegu uppskriftina en nota engin mælitæki
heldur elda hann eftir tilfinningunni. Sumir setja mjólk í jafninginn
en ég nota bara fiskisoðið sem gerir
hann bragðmeiri og einstaklega
ljúffengan.“

Hamingjusöm mæðgin
Á uppeldisárum sona Margrétar
var gjarnan plokkfiskur einu sinni
í viku.
„En það þarf meira en plokkfisk
til að koma drengjum til manns
eða í forsetastól. Guðni er gegnumgóður maður og góðmennska er
honum eðlislæg. Ég heyrði eitt
sinn á útvarpsstöð að hann væri að
þykjast vera góður en hann Guðni

er svona í sér og hefur alltaf verið.
Þegar hann var ungur við nám í
Bretlandi gerðist hann sjálfboðaliði
hjá deyjandi fólki. Góðmennskan
býr innra með honum og það skín í
gegn ef það er ekki ekta. Ég hef svo
alltaf haldið að hann væri lítið fyrir
mannamót og feiminn, en hann
hlýtur að finna það sjálfur að hann
gefur af sér og það gefur honum
örugglega mikið til baka,“ segir
Margrét og lýsir væntumþykju sinni
á því að Guðni skyldi koma til sín í
plokkfisk á fimmtugsafmælinu.
„Við Guðni vorum sammála
um að afmælið væri merkisdagur
í lífi okkar beggja og óskuðum
hvort öðru til hamingju. Þetta eru
vissulega líka merkileg tímamót
fyrir móðurina svo þetta var okkar
sameiginlega stund. Við söknuðum
reyndar Jóa míns og föður Guðna
og við töluðum um það. En við
erum hamingjusöm. Það er fyrir
öllu.“

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

Fimmtudaginn
g
5. júlí
j mun Fréttablaðið í samtarﬁ við Ungmennafélag
g
Íslands gefa út aukablaðið

2018
Markmiðið með blaðinu er að kynna rækilega Landsmótið sem að þessu sinni verður haldið á
Sauðárkróki dagana 12 – 15 júlí n.k.
Boðið verður upp á fjölmargar uppákomur og skemmtanir. Þar má nefna ball með Páli Óskari,
götupartý með Steinda jr. og Audda Blö ásamt risa stóru þrauta- og leiksvæði.
Á Landsmótinu eru meira en 30 íþróttagreinar af ýmsu tagi. Hægt er að keppa, prófa og fá kennslu.
Á landsmótinu er keppt í mörgum hefðbundnum íþróttagreinum en því til viðbótar verða nokkrar
óvenjulegar en stórskemmtilegar greinar.
Boðið er upp á hefðbundin auglýsingahólf sem og umfjallanir sem eru settar upp af blaðamanni okkar
í góðu samráði við auglýsanda.
Stór dreiﬁng og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til ákjósanlegra markhópa.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Arnar Magnússon. Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 512-5442

Hrefna Sætran eldaði afmælisplokkfisk forsetans eftir uppskrift
Margrétar. Hún er landsþekktur
matreiðslumeistari, sjónvarpskokkur og eigandi þekktra veitingastaða
sem hafa fiskmeti í hávegum.
„Plokkfiskurinn var gómsætur.
Uppskriftin er áþekk þeirri sem ég
er vön að styðjast við en ég nota
alltaf mjólk í stað fiskisoðs í jafninginn. Ég lærði því mikið af þessari
uppskrift og verð að viðurkenna að
ég er mun hrifnari af plokkfisknum
með fiskisoði því hann er miklu
léttari í maga. Ég hef verið að prófa
að skipta út mjólk fyrir haframjólk
en þetta kemur langbest út,“ segir
Hrefna og er sammála Margréti
með piparinn og laukinn.
„Héðan í frá mun ég elda plokkfisk samkvæmt þessari uppskrift.
Útkoman er íslenskari en þegar
mjólk eða rjómi er notaður, og
mikill laukur og pipar gerir bragðið
einstaklega gott,“ segir Hrefna sem
er reglulega með plokkfisk í matinn
fyrir fjölskylduna.
„Plokkfiskur er hollur, næringarríkur og góður fiskréttur og í
uppáhaldi hjá okkur heima. Ég hef
ekki enn boðið upp á plokkfisk á
matseðli en hver veit nema ég bjóði
forsetafiskinn sem rétt dagsins einn
daginn. Það kom mér á óvart hversu
miklu munaði um fisksoðið í stað
mjólkur. Ég borðaði líka meira
af honum ella, og gat í raun ekki
hætt,“ segir Hrefna kát í undirbúningi á opnun nýs veitingastaðar,
Skelfiskmarkaðsins, í Hjartagarðinum í ágúst.

600 g ýsa
500 g kartöflur
1 meðalstór laukur
3 msk. hveiti
50 g smjör
Salt og grófur pipar
Fisksoð ca. 300 ml
Hitið vatn að suðu og setjið þá ýsuflök út í sjóðandi vatnið. Lækkið
hitann verulega og látið ýsuna vera
í pottinum með loki í ca. 10 mínútur. Skerið lauk í litla bita. Veiðið
nú fiskinn úr pottinum og látið í
fat. Geymið fisksoðið. Bræðið því
næst smjör í potti og hrærið hveiti
saman við svo úr verði smjörbolla.
Hellið þá fisksoðinu saman við
og hrærið í þar til áferðin verður
eins og fallegur búðingur. Lækkið
þá vel á hitanum, hrærið ýsunni
saman við sósuna og bætið við
skrældum kartöflum. Saltið og
piprið að smekk hvers og eins.
Berið fram með nýju rúgbrauði og
vel af smjöri og njótið vel!

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson,
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 |
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Jón Bergsson
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Finndu okkur
á Facebook

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

Mánatún 1 – nýbygging
M
ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Við erum til þjónustu reiðubúin

-örugg fasteignaviðskipti

Elín Viðarsdóttir

Björn Þorri Viktorsson hrl.

Jóhann Örn B. Benediktsson

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteigna- og skipasali

Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

iklaborg, fasteignasala kynnir
Mánatún 1 sem er nýbygging
sem hýsir 34 vandaðar íbúðir á
átta hæðum og staðsett í hjarta höfuðborgarinnar.
Aðkoman er þægileg og aðlaðandi,
gangstétt er frá rúmgóðu bílastæði við
torg í skjóli húsanna að anddyri hússins.
Einnig fylgir bílastæði í bílageymslu
öllum íbúðum. Viðhaldslétt hús þar sem
það er einangrað að utan og klætt. Tvær
lyftur.
Íbúðirnar eru mjög vandaðar, metnaðarfull og stílhrein hönnun að baki.
Þær eru afar bjartar með vönduðum
innréttingum frá Brúnás og vönduð
tæki eru á baði og í eldhúsi. Skipulag
einstaklega gott og frábær staðsetning
sem tengir hverfið við miðbæinn á sama
tíma og við erum stödd í fjölskylduvænu
umhverfi sem býður upp á fjölbreytta
möguleika.
Stærðir frá 81,7 fm – 146,2 fm. Verð frá
kr. 51,9 milljónir.

Íbúðir eru komnar í sölu í nýbyggingu við Mánatún.

www.midborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn, löggiltur
fasteignasali, í síma 845-8958 eða á netfanginu jorunn@miklaborg.is

Ásvegur 15 - 104 Reykjavík

OP

IÐ

Svöluhöfði 3 - 270 Mosfellsbær
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S

OP

IÐ

Opið hús miðvikudaginn 4. júlí frá kl. 17:00
til 17:30

HÚ

S

162,4 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr.
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, stofu,
borðstofu og bílskúr. Mikil lofthæð sem gerir
eignina bjarta og skemmtilega. Fallegt útsýni
er frá húsinu. Timburverönd og garður í suður.
Vinsæl staðsetning.

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

HÚ

S

Opið hús þriðjud. 3. júlí frá kl. 16:30 til 17:00
Falleg 99,0 m2 efri sérhæð með sérinngangi í
tvíbýlishúsi. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi,
tvær stofur(auðvelt að gera herbergi), hol, forstofu, eldhús og baðherbergi. Stórt geymsluloft
er yfir eigninni. Eignin er nýmáluð að innan.
V. 47,5 m.

Mjög falleg 80,1, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð og afgirtri verönd í nýlegu
fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Granít í borðplötum og sólbekkjum. Frábær
staðsetning. Stutt er í skóla, íþróttasvæði, alla
þjónustu og útivistarparadísina Fossvogsdalinn.
V. 43,5 m.

Brattholt 6B - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

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

HÚ

S

Vegghamrar 5 - 112 Reykjavík

OP

IÐ

Fallegt útsýni er frá svölum.

Ástún 6 - 200 Kópavogur

OP

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
="! :   ;: @  :$  
WWW.FASTMOS.IS

Eldhúsið er miðsvæðis með
þægilegri eyju.

131,5 m2 raðhús á 2 hæðum við Brattholt 6B.
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, fjögur svefnherbergi og baðherbergi.
V. 58,5 m.

HÚ

S

V. 70,9 m.

Laugarnesvegur 87 - 105 Reykjavík
Hringbraut 113 - 101 Reykjavík

OP

IÐ

Opið hús þriðjudaginn 3. júlí frá kl. 17:30
til 18:00

HÚ

S

51,2 m2 íbúð á þriðju hæð við Hringbraut 113
í Reykjavík. Eignin skiptist í eldhús, stofu,
svefnherbergi og baðherbergi.
V. 29,9 m.

Opið hús þriðjud. 3. júlí frá kl. 16:45 til 17:15
92,4 m2, 3 herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi. Eignin skiptist í tvö rúmgóð herbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og sólstofu. Góð staðsetning. Skjólgóðar suðursvalir.
Verið er að mála húsið að utan. V. 40,0 m.

OP

IÐ

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

HÚ

S

Kleppsvegur 138 - 104 Rvk

OP

IÐ

Hrísrimi 9 - 112 Reykjavík

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð með sólpalli og bílastæði í bílageymslu.
Húsið var viðgert og málað að utan 2016. Stutt
í verslanir, skóla og leikskóla.
V. 40,0 m.

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík

OP

Opið hús þriðjudaginn 3. júlí frá kl. 17:30
til 18:00

IÐ

Opið hús þriðjudaginn 3. júlí frá kl. 17:00 til 17:30

HÚ

S

Opið hús í dag mánud. frá kl. 16:30 til 17:00
0  4%+(4&(4*-%C&F?A()567+<?C
þriggja hæða fjölbýlishúsi Eignin skiptist í þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Sérgeymsla í kjallara. Tvennar svalir.
Fallegt útsýni. Síðasta sumar var settur nýr
dúkur á þak hússins. V. 40,9 m.

Falleg 134,4 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 3.
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu, í lyftuhúsi.
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og
borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Svalir með svalalokun
í suðvesturátt. Góð staðsetning miðsvæðis í
Reykjavík. V. 61,9 m.

Mjög falleg 122,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 1.
hæð með 31,4 m2 sérafnotafleti og bílastæði
í bílageymslu í lyftuhúsi. Gólfhiti. Fallegar
sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus.
V. 52,5 m.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

GÍGJULUNDUR 7
210 GARÐABÆR

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

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

SEILUGRANDI 1
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Falleg 123,3 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) við sjávarsíðuna í Vesturbænum. Íbúðin er að hluta til undir súð
þannig að gólfflötur er töluvert meiri. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Endurnýjað eldhús og
standsett baðherbergi. Suðursvalir. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og útivistarsvæði. V. 58,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 3. júlí milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

SELJALAND 5
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt 347 fm einbýlishús á einni hæð við Gígjulund 7 í Garðabæ. Húsið er mjög vel staðsett efst í rólegri botnlangagötu við
opið svæði. Húsið er teiknað af arkitektunum Ormari þór Guðmundssyni og Örnólfi Hall. Innanhússarkitekt er Gunnar Einarsson.
Innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar úr aski. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, stórt fjölskyldurými, sólstofu, sex herbergi, tvö
baðherbergi, tvær snyrtingar og þvottahús. Íbúðarrými er skráð 275,5 fm en auk þess er tvöfaldur 71,5 fm bílskúr með mikilli lofthæð.
Mjög fallegur gróinn garður. Lóðin er 1.230 fm. Útsýni er úr húsinu til vesturs í átt að Snæfellsjökli. V. 135 m.

4ra herb. 123,5 fm íbúð á annarri hæð (efri) merkt 02-01 með bílskúr. Nýir gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega góður staður.
Þrjú svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. V. 49,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 4. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Nánari uppl: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs., s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

HLÍÐARHJALLI 55
200 KÓPAVOGUR

ÁSENDI
8
DVERGABAKKI
26
108 REYKJAVÍK
109

3ja herb. 81,4 fm endaíbúð á 2. hæð í einstaklega vel staðsettu litlu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs. Endurnýjað eldhús, mjög gott
útsýni. Tvö svefnherbergi. Snyrtileg sameign. V. 38,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 3. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

79 m²

BORGARGERÐI
6
SELVAÐ
1
108
110 REYKJAVÍK

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Góð 71,2 fm, 3ja herb.íbúð á þriðju og efstu hæð við Dvergabakka.
Íbúðin er mjög vel skipulögð með 2 svefnherbergjum og
rúmgóðri og bjartri stofu. Garður með leikvelli. Stutt í skóla og
leikskóla. V. 31,9 m.
Opið hús fimmtudaginn 5. júlí milli 18:00 og 18:30
Nánari uppl.: Kjartan Hallageirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI
8
RJÚPNASALIR
2
108
201 REYKJAVÍK
KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 65
119,5 m²
HJALLABRAUT
108
220 REYKJAVÍK
HAFNARFJÖRÐUR51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÁSENDI
8
SLÉTTUVEGUR
17
108 REYKJAVÍK
103

79 m²

79 m²

2ja herbergja 80 fm íbúð á 3. hæð í vel staðsettu 3ja hæða
fjölbýlishúsi í norðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin skiptist m.a. í stofu,
eldhús, baðherbergi, herbergi og þvottahús innaf eldhúsi. Svalir
útaf stofu. Stutt í verslanir. V. 33,9 m.
Opið hús fimmtudaginn 5. Júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmndsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

BORGARGERÐI
FLÉTTURIMI 7 6
108 REYKJAVÍK
112

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
2ja herb. 90,2 fm björt íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi á þessum
vinsæla stað. Suðursvalir. Glæsilegt útsýni yfir Fossvoginn.
Húsvörður. Íbúðin er fyrir 55 ára og eldri. Mikil sameign, svo sem
líkamsræktaraðstaða og heitur pottur. V. 49,9 m.
Opið hús mánudaginn 2. júlí milli 16:00 og 16:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

4ra herbergja 114,2 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu vel staðsettu
nýlegu lyftuhúsi við Selvað í Norðlingaholti. Stæði í bílageymslu
fylgir. Sér inngangur af svalagangi. Þrjú svefnherbergi. Sér
þvottahús. V. 47,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Mjög falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herb. íbúð á 3.hæð í litlu
fjölbýlishúsi við Rjúpnasali. Sér inngangur af svalagangi. Stofa,
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og tvær geymslur. Lóð með
leiktækjum. V. 44,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

Falleg og vel skipulögð 84,2 fm, 3ja herb. íbúð við Flétturima 7.
Íbúðin er á jarðhæð og með góðum sólpalli. Rúmgóð stofa og tvö
herbergi. Þvottahús innaf baðherbergi. Vel staðsett íbúð nálægt
leikskóla, skóla og þjónustumiðstöðinni Spöng. V. 38,9 m.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson lg.fs. s. 661 6021.

GRENSÁSVEGUR 11
Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

SÍMI 588 9090
Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

BJARKARGATA 6
101 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjað 396,4 fm einbýlishús á þremur hæðum við Bjarkargötu með tveimur auka íbúðum. Húsið skiptist í kjallara, 1. hæð,
2. hæð og bílskúr. Tveir inngangar eru að húsinu, einn í kjallara og annar á 1. hæð. Aðalinngangurinn er á 1. hæð og komið er inn í rúmgott
anddyri. 1. hæðin skiptist í anddyri, tvær stofur, borðstofu og eldhús. 2. hæðin skiptist í þrjú svefnherb.og eru tvö þeirra mjög rúmgóð.
Gott baðherb. er á hæðinni. Kjallarinn skiptist í stofu, tvö rúmgóð herb., baðherb., eldhús og þvottahús. Búið er að endurnýja mikið í
húsinu, m.a. skolp-, drenl- og raflagnir, innréttingar, gólfefni ofl. Bílskúrinn er innréttaður sem studio íbúð með baðherb. og eldhúskrók,
allt nýstandett. Nánari uppl.: Kjartan Hallgerisson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

LJÓSHEIMAR 10
104 REYKJAVÍK

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Kamilla Björk
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

TJARNARGATA 43
101 REYKJAVÍK

Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja-4ra herb. rishæð í þríbýlíshúsi við eina af fallegustu götum borgarinnar, Tjarnargötu. Einstök staðsetning
skammt frá miðbænum. Rúmlega 5 metra lofthæð er í hluta íbúðarinnar og milliloft er yfir hluta íbúðarinnar. Viðarbitar eru í loftum sem
setja skemmtilegan svip á íbúðina. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni,
sérstaklega af millilloftinu. Íbúðin er skráð 80,1 fm en gólfflötur er töluvert stærri en íbúðin er að hluta til undir súð. Stór garður. V. 62,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs., s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

LANGALÍNA 29
210 GARÐABÆR

OPIÐ HÚS
Vorum að fá í sölu 99,5 fm 4ra herb. íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi við Ljósheima. Íbúðin skiptist m.a. í stofu/borðstofu, þrjú herbergi, eldhús,
baðherbergi og þvottahús. Svalir til vesturs. Húsvörður er í húsinu. Frábær staðsetning í hinu vinsæla Vogahverfi. Göngufæri er í skóla,
leikskóla, verslanir, þjónustu og náttúruperluna Laugardal. V. 40,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 3. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

SÓLHEIMAR 23
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
mánudaginn 2. júlí
milli 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
Snyrtileg 132 fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 9. hæð í lyftuhúsi við Sólheima í Reykjavík. Þar af er 23 fm bílskúr. Íbúðin snýr í suður, vestur
og austur. Tvær stofur og tvö herbergi. Góðar svalir eru til suðurs ásamt sameiginlegum svölum á hæðinni. Stórglæsilegt útsýni yfir
borgina. Húsvörður. V. 53,9 m.
Opið hús mánudaginn 2. júlí milli 17:00 og 17:30
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

Stóglæsileg 4ra herbergja 116 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við Löngulínu í Sjálandshverﬁnu í Garðabæ. Stæði í bílageymslu
tilheyrir íbúðinni. Íbúðin skiptist m.a. í rúmgóða stofu, þrjú herbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Aukinn lofthæð er í
íbúðinni. Vandaðar innréttingar og fallegt útsýni. Stórar suður svalir. Bæði leik- og grunnskóli eru í götunni. Hægt að hlaða rafbíl
í bílageymslu. V. 62,9 m.
Opið hús mánudaginn 2. júlí milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.
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Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Höfum kaupanda að góðum 80-100 fermetra sumarbústað á eignarlandi í Grímsnesi.
Flyðrugrandi 2 -

Álfheimar 38. 5 herbergja endaíbúð.
S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og einstaklega vel skipulögð 127,8 fm.
endaíbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu. Íbúðin
er með gluggum í þrjár áttir og svölum til suðurs.
Húsið er nýlega viðgert, þak er endurnýjað og
sameign er góð. Raﬂagnir í íbúðinni eru nýlega
endurnýjaðar. Eldhúsinnrétting er stór og mikil og
stór borðaðstaða er í eldhúsi. Fjögur herbergi.
Baðherbergi er með glugga og er nýlega endurnýjað.
Frábær staðsetning við Laugardalinn.
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4ra herbergja íbúð með sérinngangi og stórum svölum.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Mjög fín og vel skipulögð 131,5 fm. íbúð á 2. hæð,
jarðhæð að framanverðu, með sér afnotaﬂeti á
lóð á frábærum stað í vesturbænum. Stórar svalir
til vesturs. Rúmgóð stofa/borðstofa. Opið eldhús
með fallegri spónlagðri viðarinnréttingu. Þrjú góð
svefnherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér
geymsla um 6-7 fermetrar. Gengið er inn í íbúð
um sérinngang að framanverðu.

Verð 64,9 millj.

Verð 54,9 millj.

Ofanleiti 25. 3ja herbergja íbúð með tvennum svölum.

Frábær eign fyrir barnafólk þar sem stutt er í
alla verslun og þjónustu,
grunnskóla, leikskóla, íþróttasvæði KR og
Vesturbæjarlaug.

Vesturgata 69. 3ja herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög góð 87,9 fm. íbúð á 3. hæð á þessum
eftirsótta stað miðsvæðis í Reykjavík. Tvennar
svalir til vesturs og austurs. Eldhús með fallegri
sprautulakkaðri innréttingu. Stofa sem rúmar vel
borðstofuborð. Þvottaherbergi og geymsla innan
íbúðar. Mjög snyrtileg sameign
Afar góð og falleg íbúð á frábærum stað.
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg 102,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli við Vesturgötu.
Útsýnis nýtur frá íbúðinni til norðurs út á sundin,
að Akranesi og Snæfellsjökli. Tvö svefnherbergi.
Alrými með opnu eldhúsi, stofu og borðstofu.
Rúmgóðar svalir til suðurs. Baðherbergi var mikið
endurnýjað á árinu og skipt var um gólfefni íbúðar
fyrir 4 árum síðan. Fallegt útsýni til norðurs út á
sundin, að Akranesi og Snæfellsjökli.

Verð 44,9 millj.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Efri hæð „penthouse“ með tvennum þaksvölum.

Verð 49,9 millj.

Bjarkargata. Heil húseign til sölu eða leigu.
Glæsilegt 396,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum
við Bjarkargötu í Reykjavík að meðtöldum 27,3
fm. bílskúr.Á efri hæðum hússins er stór íbúð, sem
skiptist m.a. í þrjár samliggjandi glæsilegar stofur
með útgengi á lóð, stórt eldhús, þrjú svefnherbergi, stórt baðherbergi o.ﬂ. Í kjallara hússins er
nýinnréttuð 126,1 fermetra 3ja - 4ra herbergja
íbúð, sem skiptist í forstofu, gang, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og þvottaherbergi.
Studióíbúð /bílskúr: er allur endurnýjaður og með
nýju þaki. Búið er innrétta studíóíbúð með baðherbergi með sturtu og litlu eldhúsi. Eignin er öll
nýendurnýjuð hið ytra.Lóðin er stór og skjólsæl, afgirt með steyptum veggjum og býður upp á mikla
möguleika. Eignin er til sölu eða leigu. Allar
nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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.

Stóragerði 6. 4ra herbergja íbúð – tvennar svalir.
S
HÚ AG
Ð
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I
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Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15
– 17.45
Falleg 95,8 fm. 4ra herbergja íbúð með tvennum
svölum á 4. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli við Stóragerði. Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi og
gólfefni. Stofa/borðstofa með útgengi að svalir til
suðurs. Svalir til norðurs út af hjónaherbergi.
Eldhús opið í stofu. Geymsla innan íbúðar. Húsið
er nýlega steinað að utan.

Melabraut 5 - Seltjarnarnesi. Neðri sérhæð ásamt bílskúr og aukaíbúð.
S
HÚ DAG
Ð
I
U
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Ð
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Verð 39,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Neðri sérhæð 150,7 fm. að stærð auk 29,7
fm. bílskúrs og 59,1 fm. ósamþykktar íbúðar
með sérinngangi undir bílskúr í þríbýlishúsi við
Melabraut á Seltjarnarnesi. Á hæðinni eru m.a.
mjög rúmgóð stofa, borðstofa með útgengi
á svalir til vesturs, eldhús með fallegri Alno
innréttingu og tvö herbergi. Möguleiki að útbúa
herbergi úr hluta stofu. Húsið var allt sprunguviðgert og málað að utan árið 2016.

Verð 82,9 millj.

Vatnsendahlíð. Sumarhús í Skorradal.

Sörlaskjól 30. 3ja herbergja með gluggum í fjórar áttir.

Vel byggður 71,8 fm. sumarbústaður að meðtöldu 9,5 fm. baðhúsi, sem er nýtt sem herbergi í
dag, við Vatnsendahlíð í Skorradal á 2.508,0 fm.
leigulóð með stórkostlegu útsýni yﬁr Skorradalsvatn og fjallgarðinn í suðri. Bústaðurinn er allur
viðarklæddur að innan. Rafmagnskynding er í
húsinu en þó er það upphitað með vatnsofnum
með hringrásarkerﬁ. Verönd er yﬁrbyggð að hluta
á milli bústaðarins og baðhússins. Stór um 100 fm.
afgirt viðarverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu.
Aukin lofthæð er í stofu og herbergjum.

Verð 29,9 millj.

S
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Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Þó nokkuð endurnýjuð 81,4 fm. íbúð með
gluggum í fjórar áttir auk sér geymslu og sameiginlegs geymsluriss í fallegu og góðu steinsteyptu
þríbýlishúsi við Sörlaskjól. Íbúðin er sú eina á
hæðinni og er með sameiginlegum inngangi með
risíbúð. Stofa með stórum útbyggðum glugga í
stofu. Tvö rúmgóð herbergi. Innrétting í eldhúsi og
baðherbergi endurnýjuð fyrir um 15 árum síðan.
Sameiginleg viðarverönd með skjólveggjum er
á lóð hússins. Sér bílastæði fylgir íbúðinni á lóð
hússins.

Verð 44,9 millj.

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Sími:

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
773 6000

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

Sími:

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
897 0634

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
845 8958

Hlíðarbraut 5

Barðaströnd

220 Hafnarfjörður

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 199,6 fmeinbýlishús
ásamt 26,7,fm bílskúr, samtals : 226,3fm



Reisulegt einbýli á góðum stað í Suðurbænum
203,4 fm með aukaíbúð í kjallara
Frábær staðsetning við grænt svæði
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið
sem eina heild

Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, eldhús,
borðstofu, tv stofu, 2 baðherbergi, 4 herbergi
og hjónaherbergi með fataherbergi
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

    

Verð :

132,0 millj.

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

Sunnubraut 43

Stigahlíð 52

200 Kópavogur

105 Reykjavík

Verð :

72,9 millj.

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

Glæsilegt og hlýlegt heimili á fallegum stað í

569 7000

Kópavoginum. 220 fm einbýlishús við sjávarsíðuna

www.miklaborg.is

Falleg og viðhaldslítil suðurlóð með um 200 fm

á Kársnesinu með stórbrotnu útsýni.

harðviðarpalli og heitum potti.

Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

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

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús á vinsælum stað
Eignin skiptist í tvöfaldan bílskúr, anddyri,
eldhús, stofur, skrifstofu,
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, sólstofu
og glæsilegan garð

Nánari upplýsingar veitir:

Tilboð óskast

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

Verð :

158,0 millj.

.

.

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

*     
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Skaftahlíð 14

Boðaþing 10

105 Reykjavík

203 Kópavogur

&'  % =  $'=' ?+
stærð 111,7 fm. Íbúðin á annarri hæð,
1 íbúð á hæð. Tvennar svalir, til austurs og
suðurs úr stofu. Íbúðin er björt og skipulag
einstaklega gott. Íbúðinni fylgir 7,2 fm
geymsla með glugga í kjallara.
Verslun, skólar, þjónusta og menning
í göngufæri. Frábær staðsetning.

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

     

Verð:

íbúð 104
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
' ?# 
Skráð stærð er 123,9 fm en íbúðinni fylgir
stæði í bílageymslu
Þjónustumiðstöð
DAS í næsta húsi
Þangað er hægt að sækja ýmsa þjónustu
( "#?"

Nánari upplýsingar veitir:

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

53,6 millj.

.

Verð:

57,5 millj.

.
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Skipholt 11

Sólvallagata 74

105 Reykjavík

101 Reykjavík

Glæsileg 77,2 fm 2ja herbergja íbúð í
lyftuhúsi
#' ? '

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

Góð og vel staðsett 3ja herbergja íbúð
á fyrstu hæð auk herbergis í kjallara
í góðu fjölbýli þar sem nýlega hefur verið
? X  + + P ( ?Y $? ?
verið klæddur

Nánari upplýsingar veita:

# 

Hrönn Bjarnadóttir, aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími:   

U=C *!W " ??% 
Nánari upplýsingar veitir:

   

Laus strax
Verð:

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

43,9 millj.

.

34,9 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS
+ 

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Verð :

Maltakur 3B
210 Garðabær

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum
Fjölskylduvænt hverf
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig pallur
til norðurs
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum
Stórar bjartar stofur með útgengt út á
afgirtan skjólgóðan pall
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR
Einstakt tækifæri til að eignast
(' ?#=O

Falleg og vel um gengin endaíbúð á efri hæð
Gott innra skipulag,
eignin er samtals 116,6 fm
Stórt og bjart stofu og eldhúsrými
Fallegt útsýni
Tvö góð svefnherbergi
?# =$'='
" $) $'='
D%($? ' ?#
 =

69,0 millj.

Nánari upplýsingar:

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

57,9 millj.

101 Reykjavík

^> %' ? X>  ! "  $'='
enda íbúð á 2. hæð með suð/vestur svölum
Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu,
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað,
þvottahús og geymslu
<= ' (?  Y)'
Nánari upplýsingar:

Verð :

56,9 millj.

851 Hella

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett við þjóðveg 1, skammt frá Hellu
J =O ?$?  '  "! ) O ( 
herb
Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1
Áhugavert tækifæri

Verð :

42,0 millj.

101 Reykjavík

Falleg 105 fm íbúð á efstu hæð

Verð :

Þrjú rúmgóð svefnherbergi
ZO '$?

52,5 millj.

# !    ?+XX+??

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Hlíðargerði 25
Fjölskylduvænt hús á þremur hæðum
180,5 fm
Hæð, efri hæð og ris
Bílskúr / auka íbúð í kjallara
Afgirtur garður til suðurs
Góð staðsetning
s. 775 1515 Jason Ólafsson

Holtsgata 41
Björt stofa m suðurgluggum

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

56,9 millj.

Verð:

Lyngás

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Framnesvegur

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

    

270 Mosfellsbær

190 Vogar

Fallegt einbýli á einni hæð 223 fm að stærð
m tvöföldum bílskúr
Fallegur garður og viðarverönd m heitum
potti 3 svefnherb, þar af hjónaherb m
?#=$'='
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð
Frábær staðsetning í Vogunum

P 

Brattholt 6A

Verð:

Hvammsgata

OPIÐ HÚS

*     

108 Reykjavík
Verð :

75,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Lágholt

270 Mosfellsbær

187 fm einbýli ásamt bílskúr á einni hæð
D ?%'" $'=' ! $  $" 
Húsið þarfnast viðhalds
Lóð er ófrágengin að mestu
Pallur á bak við hús

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

66,5 millj.

.

.

OPIÐ HÚS
P 

OPIÐ HÚS

    



Andrésbrunnur 8

Freyjugata 17B

113 Reykjavík

101 Reykjavík

Virkilega falleg, björt og vel skipulögð 4ra
herbergja 139,4 fermetra íbúð á 1hæð með
útgengi á rúmgóða lóð til suðurs í góðu
">=O ?$? ' C" %  ; #?=  
Reykjavík Íbúðinni fylgir 28,6 fermetra bílskúr
\
 "''> $#  (" ] ' $ !
rafmagni og rennnandi vatni

Nánari upplýsingar veitir:

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

    

Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101
Skráð 108,7 fm
Þar af er kjallari skráður 33,9 fm en er stærri
Tvö góð svefnherbergi og stofa

Nánari upplýsingar veitir:

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

50,9 millj.

Verð:

.

Skjólgóður sólríkur garður
Eign með mikla möguleika
Verð:

49,9 millj.

.
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Austurkór 139

Kjartansgata 6

203 Kópavogur

105 Reykjavík

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús

Nánari upplýsingar veita:

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

    

Staðsteypt hús á einni hæð

Mjög björt og falleg 3ja herbergja miðhæð í
þríbýli

Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými

 ! "  

Mikil lofthæð og stórir gluggar 3 herb, stórt
þvottahús og geymsluloft

Suðursvalir með tröppum niður í stóran garð

Frágengin lóð, verönd og pottur

Nánari upplýsingar veitir:

&' ( )  $%'

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

Laus við kaupsamning

78,9 millj.

Verð:

#  $%

Verð:

43,5 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS


Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958



  *  

    

Laufásvegur 6

Kjartansgata 6

101 Reykjavík

105 Reykjavík

Laufásveg 6 skrá FMR 101,5 fm
Frábær staðsetning / Eignarlóð
# " (#! " 
#   "+  - ; ("$
<= '
# + > ?'' +
Heitur pottur í garði í sameign allra
Fimm íbúða hús

Snyrtileg 61,2 fm 2ja herbergja
kjallaraíbúð í fallegu húsi
#   '  =   "' 
Íbúðin er laus þann 1 ágúst
Nánari upplýsingar veitir:

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

49,5 millj.

Verð:

Verð:

29,9 millj.

.

17 júnítorg 3

210 Garðabær

OPIÐ HÚS

&'  $'=' = + P  $
í lyftuhúsi við 17 júnítorg í Garðabæ
Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni
Stutt í alla helstu þjónustu
Möguleiki á að bæta einu svefnherbergi
við á kostnað sjónvarpshols



    

Mýrargata 2
101 Reykjavík

Verð :

69,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

Tveggja herbergja lúxusíbúð
Gengið inn af svölum í íbúð
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra
#?
# ! )"?  
Bílastæði í lokaðri upphitaðri aðgangsstýrði
='C?  D?%  +  (  $
Iðandi mannlíf og uppbygging á svæðinu
J ?> ??'  ( ?O C ?) !
á 5. hæð
Verð:

löggiltur fasteignasali

53,5 millj.

-

Melgerði 5

108 Reykjavík

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
Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Verð :

84,9 millj.

Dyngjugata 1

210 Garðabær

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum
Verð frá: 58,3
hæðum við Dyngjugötu Garðabæ
<=   ' + =      " ( "C 
Y'? P'  ?  ='C?
Við hönnun hússins var mikið lagt upp
úr góðri nýtingu fermetra og er skipulag íbúða
'  ( <=   '  =  "$'  

millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Sólvallagata 21

101 Reykjavík

Glæsileg 3ja herb hæð í virðulegu húsi
Eignin er skráð 79,1 fm og er
öll endurnýjuð

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

59,5 millj.

Útsýnisíbúðir með þaksvölum
tilbúnar til afhendingar

107 Reykjavík

Lúxusíbúðir við

Grandavegur 42
A,B og C

&C? Y(?
# 
ásamt tækjum.
Öllum íbúðunum fylgir
??+X! XXP%(%# (
tveir ofnar frá AEG.
Flestallar íbúðir með frábæru
sjávarútsýni.

Nánari upplýsingar veita :

Íbúðir á efstu hæð fáanlegar
með 150 fm þaksvölum m.a.
U=C ?%  + >
íbúðum til viðbótar við
uppgefna fermetra.

Vogatunga 92

270 Mosfellsbær

Nýlegt, vel skipulagt raðhús á einni hæð í
q' %(? $%'   ^(?"'?=  )
svefnherbergi
Góð timburverönd og suðurgarður
&>?C%  $%'

Verð :

68,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42b

107 Reykjavík

Z+ ? O ! "  $'=' =
með útsýni
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar
svalir samtals 35,5 fm
_?  ='C?  %>  )"'"

Verð :

72,5 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

Stóragerði 6

108 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3 hæð
miðsvæðis í Reykjavík í vel viðhöldnu
fjölbýlishúsi, ásamt bílskúr 3 góð
svefnherbergi og stór stofa
Nýleg tæki í eldhúsi
Nýlega er búið að steina húsið að utan

Verð :

44,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

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

Árlundur Flóahr.

801 Flóahreppur

Fallegt land alls 2 hektarar að stærð Á
landinu er 192 fm einbýlishús 113 fm
%#'C? +? )$?
Mikil trjárækt á landinu
Friðsæl staðsetning austan við Stokkseyri

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

65,0 millj.

101 Reykjavík

Glæsilegt útsýni Falleg 4ra herbergja
útsýnisíbúð á tveimur hæðum
Stórar stofur og hátt til lofts
%   ?%'?

Tilboð óskast

112 Reykjavík

Einbýlishús á einni hæð,
4 svefnherbergi
Heitur pottur
Rúmgott þvottahús
Bílskúr

Verð :

88,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Funafold 24

112 Reykjavík

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr
Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm
Nýtt eldhús og mikil lofthæð
Fallegur garður við grænt svæði
`?O C =( 
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Þvottahús og mjög góðar geymslur

Verð :

87,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Torfholt Laugarvatn

801 Laugardalur

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

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

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

Fannafold 119

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Bræðraborgarstígur

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

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

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

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

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

48,5 millj.

löggiltur fasteignasali

Vörðás - Úthlíð
Glæsilegt 100 fm sumarhús á fallegum
útsýnisstað í Úthlíð
Mjög vandað hús og vel um gengið
Verönd allan hringinn í kring um
bústaðinn, heitur pottur, gott leiksvæði,
heitt og kalt vatn
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

s. 780 2700 Helgi Jónsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

801 Biskupstungur
Verð :

39,9 millj.

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

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

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Álfheimar 54, 1.h.:

Hagamelur 51 2.hæð

Framnesvegur 65, jarðhæð:

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 2.7. FRÁ KL. 16:30-17

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 3.7 FRÁ KL. 16:30-17

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 3.7. KL. 17-17:30

S

IÐ
OP

S

HÚ

IÐ
OP

Álfheimar 54: Ca. 94 fm. Mikið endurnýjuð íbúð á 1. hæð, næst Laugardalnum. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Baðherbergi er með nýjum
innréttingum og tækjum, eldhúsinnrétting og tæki eru endurnýjuð. Parketer á stofum
ogsvefnherbergi. Suðursvalir með glerskjólveggjum. Verð 39,9 millj.
Opið hús mánudag 2.7. kl. 16:30-17. Verið velkomin.

S

HÚ

IÐ
OP

Hagamelur 51, 2. hæð: Ca. 44 fm. Falleg mikið endurnýjuð íbúð á annari hæð í vönduðu
litlu fjölbýlishúsi á eintaklega rólegum og huggulegum stað í vesturborginni. Eignin skiptist
í: Andyri, stofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, þvottahús og geymslu.
Eignin getur verið laus við kaupsamningsgerð. Verð 29,9 millj.
Opið hús þriðjudagi 3.7 frá kl. 16:30-17, verið velkomin.

HÚ

Framnesvegur 65, jarðhæð nær Hringbraut: 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og lóðarskika á frábærum stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnherbergi, eldhús og
bað og er með þvottaaðstöðu og góðu geymslurými innan íbúðar. Þetta er eign á góðu
verði sem bíður upp á möguleika. Verð 35,9 millj.
Opið hús þiðjudag 3.7. kl. 17-17:30. Verið velkomin.

Stórglæsileg sérhæð

Meðalfellsvatn:

Sumarhús við Þingvallavatn.

VIÐ KÓPAVOGSBRAUT

FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ NÁLÆGT MEÐALFELLSVATNI

EINSTÖK STAÐSETNING.

Ca. 242 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi á frábærum útsýnisstað í
Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð. Íbúðin skiptist í rúmgóðar
stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk bílskúrs og rúmgóðrar forstofu.
Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á frábærum stað. Sjón er sögu
ríkari. Bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar. Verð 99,5 millj.

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni. Þrjú svefnherbergi, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm. en er stærra að gólffleti, þar sem hluti
efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm. gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er í
mjög fallegri rækt. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 28 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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 16,5 millj.
Pantið tíma fyrir skoðun.

Þú finnur okkur á fold.is

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

    .3'$7# -"!+5".,,,"!&' % (

2ja herbergja

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sigurbjörn Skarphéðinsson

Rakel Salóme Eydal

Ásta María Benónýsdóttir

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

löggiltur fasteignasali,
sími 897-8061

3ra herbergja

4ra-5 herbergja
OP

IÐ

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

Helluvað 19

Pósthússtræti 13 - Opið hús

Sílakvísl 11- Opið hús

2ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Húsið er steinsteypt
fjölbýlishús, lyftuhús. Húsið er allt klætt að utan. Húsið er ﬁmm hæðir
og kjallari. Bílastæðahús tilheyrir húsinu og fylgir íbúðinni eitt merkt
stæði í bílageymsluhúsinu. Góð bílastæði eru ofanjarðar fyrir framan
húsið. Lyfta er í húsinu. Í kjallara er þvottahús, geymslur og önnur góð
sameign. Ástandsskýrsla hefur verið gerð varðandi húsið. Til eru 45 millj
í framkvæmdasjóði. Verð 33,4 millj.

Opið hús þriðjudaginn 3. júlí frá kl. 17:30-18:00. Hugguleg 3ja herb.
íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi m/útsýni yﬁr Austurvöll. Íbúðin er skráð 74,7 fm
og er skráð 2ja herbergja samkv. þjóðskrá Íslands en er nýtt sem 3ja
herbergja í dag. Íbúðin skiptist í: forstofu, eldhús, tvö rúmgóð svefnherbergi annað með fataherbergi innaf, stofu/borðstofu og baðherbergi.
Verð 54.9

Opið hús þriðjudaginn 3. júlí frá kl. 17:15-17:45. 4ra til 5 herb. íbúð á
efri hæð og rishæð á þessum vinsælastað við Sílakvísl, Ártúnsholti,
Reykjavík. Lýsing, neðri hæðin: forstofa, hol, w.c., eldhús, borðstofa,
stofa og stórar suðursvalir, efri hæðin: Baðherbergi, hjónaherbergi og
tvö barnaherbergi. Efra ris: Opið rými. Verð 46,9 millj.

Raðhús

Einbýlishús

Einbýlishús

OP

IÐ

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

Reyðarkvísl 7 - Opið hús

Bíldudalur, Grænibakki 3

Hábær 32- Opið hús. þriðjudaginn 3. júlí frá kl. 18:00-18:30.

Opið hús miðvikudaginn 4. júlí frá kl. 17:30-18:00. Vandað og veglegt
raðhús á tveimur hæðum, ásamt rishæð og rúmgóðum bílskúr við
Reyðarkvísl, Reykjavík. Lýsing neðri hæðin. Forstofa, gestasnyrting, hol,
borðstofa, eldhús, þvottahús, búr og setustofa. Lýsing, efri hæðin. Sjónvarpsstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og tvennar svalir. Lýsing
rishæðin. skáli og herbergi. Bílskúr. Verð 89 millj.

Vel staðsett einnar hæðar einbýlishús sem er um 104,0 fm. að stærð.
Frá húsinu er gott útsýni til sjávar. Húsið skiptist: Í anddyri, rúmgóða
stofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Verð 13,9 millj.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð á samt bílskúr.
Forstofa, gestasnyrting, þvottahús, hol, sjónvarpsstofa, stofa, borðstofa,
eldhús, sjónvarpsstofa (voru tvö svefnherbergi), hjónaherbergi, svefnherbergi og baðherbergi. Bílskúr. þakefni var endurnýjað fyrir nokkrum
árum. Húsið er að allt endurnýjað að innanverðu. Einnig er allt rafmagn
endurnýjað. Frárennslislagnir og neyslulagnir eru endurnýjaðar. Stór og
góð lóð. Verð 84,9 millj.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

   

    

                           



Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

Ljósakur 2

81.900.000

210 Garðabæ

Jöklafold 4

112 Reykjavík

69.500.000

Laugateigur 39

105 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl.17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl.18:30 – 19:00

Stærð: 177,4 m2

Stærð: 111,5 m2

Glæsileg efri sérhæð með innbyggðum bílskúr innst í götu, gróinn og fallegur garður og
stórar útsýnissvalir. Eldhús með fallegri innréttingu, stórar og bjartar stofur með mikilli
lofthæð og útgengi á suður svalir með útsýni, 4 svefnherbergi og ﬂísalagt baðherbergi, sturta
og baðkar. Skjólgóð verönd til vesturs. Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla
og aðra þjónustu í hverﬁnu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög góð 5 herbergja íbúð í þríbýli á vinsælum stað miðsvæðis í borginni, skjólsæll og
fallega gróinn garður.Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur, rúmgott eldhús og endurnýjað
baðherbergi, góður möguleiki er að bæta við 4 svefnherberginu. Parket og ﬂísar á gólfum.
Stutt er í alla þjónustu, skóla, íþróttasvæðið og sundlaugina í Laugardal. Skolp og rafmagn
hefur verið endurnýjað Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Langagerði 22

Vallarbraut 3

108 Reykjavík

39.900.000

220 Hafnarﬁrði

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. júlí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

Stærð: 169,0 m2

*Gott útsýni*Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi í 6
íbúða fjölbýli. Rúmgóðar svalir í suðvestur. Góð lofthæð er í eigninni.
Í kjallara er bjart 53 fm eins herbergja rými (skráð sem geymsla) með
eldhúsaðstöðu og baðherbergi. Útgengi er út á lóð frá rýminu.
Frágengin rafmagnskapall fyrir rafmagnsbíl við íbúðina.
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Grandavegur 1

107 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. júlí kl.17:30-18:00

Stærð: 82,2 m2

Herbergi: 3

Stærð: 89,9 m2

Björt 5 herb.rishæð í þríbýli með sérinngangi og suðursvölum. Útsýni og vel hirtur
garður. Fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol, eldhús-borðstofa-stofa í einu rými.
Búið er að endurnýja eldhús og baðherb. að hluta. Endurnýjuð rafmagnstaﬂa í
sameign. Geymslurými undir súð. Sameiginlegt þvottahús í sameign.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Vel skipulagða og fallega 3. herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli á góðum stað
miðsvæðis í Hafnarﬁrði. Gott baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu. Þvottaherbergi innaf baðherbergi. Geymsla fylgir íbúðinni, um 5,7fm í sameign.
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.
Upplýsingar veitir Haﬂiði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Ögurás 10

Langirimi 21-23

210 Garðabæ

89.900.000

112 Reykjavík

TILBOÐ

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI! GOTT FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI!
Stærð: 374,3 m2
Atvinnu- og skrifstofuhúsnæði með sér inngangi. Húsnæðið er í góðu ásigkomulagi.
Húsnæðið selst með leigusamningum. Góð móttaka, kafﬁstofa með góðri innréttingu,
ísskáp og 2 eldavélar og eldhús-krók, 12 skrifstofurými, 2 salerni, 3 salerni með sturtuklefa
og 1 búningsherbergi með sturtu, þvottaherbergi með allri aðstöðu.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Stóragerði 9

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 115,1 m2

108 Reykjavík

69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. júlí kl. 18.30-19.00

Bílskúr

Herbergi: 6

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 og fallegar gönguleiðir við
Ægissíðuna.

Stærð: 200.4 m2

Fallegt og mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum með
bílskúr og góðum garði með heitum potti, útisturtu,
aflokuðum veröndum og skjólveggjum á þessum vinsæla stað
í Ásahverfi Garðabæjar. Um er að ræða gott fjölskylduhús
með sérsmíðuðum innréttingum, góðri lofthæð, gólfhita á
neðri hæð, 4 svefnherbergjum, sjónvarpsholi og rúmgóðu
eldhúsi. Eignin er skráð skv F.M.R 200,4fm og þar af er
bílskúr 28,5fm.Gott fjölskylduhús á eftirsóttum stað.

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Ofanleiti 25

103 Reykjavík

50.500.000

Andrésbrunnur 17

113 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl. 18.30-19.00
Herbergi: 4

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 893 4416
Herbergi: 3 - 4

Stærð: 127,9 m2

Bílskúr: 21,7 m2

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. Íbúð og sameign er í
góðu standi. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 3. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4-5

Stærð: 119,1 m2

Lokuð bílageymsla

Falleg og rúmgóð 4ra-5 herb íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi. Stæði í þriggja bíla
lokaðri bílageymslu. Stórar suðursvalir eru út frá stofu. Í íbúðinni eru 3 svefnherb
og góð geymsla með glugga og parketi sem auka herbergi. Þvottaherbergi er innan
íbúðar með hillum og geymsluplássi og innaf bílastæðinu í bílageymslunni er stór
geymsluskápur. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Stærð: 165,8 m2

Bílskúr

Stórglæileg og mikið endurnýjuð efri sérhæð með bílskúr á frábærum
stað í miðborginni. Búið er að endurnýja allar innréttingar, gólfefni,
hurðar, ﬂest gler í gluggum, allar neysluvatnslagnir, raﬂagnir og
rafmagnstöﬂu og setja ofna og nýjar ofnalagnir. Íbúðin er sérlega björ
með góðum gluggum í fjórar áttir. Þrjú góð svefnherbergi eru í íbúðinni,
eldhús er í sérrými og rúmgott þvottaherbergi er innan íbúðar. Húsið
var málað og múrviðgert að utan fyrir um tveimur árum síðan. Um er
að ræða eign í sérﬂokki í hverﬁnu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

Hafliði
Fasteignasali

699 4610

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

NÝR ÁFANGI Í SÖLU VIÐ EFSTALEITI
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3
HRINGDU Í 520-9595 EÐA BEINT Í SÖLUMENN!

BÓKIÐ KYNNINGU Í SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!

Verð frá 28.900.000,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
LÁGALEITI 1-3

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

EFSTALEITI 27

SPENNANDI OG GÓÐAR
ÍBÚÐIR AÐ MOSAGÖTU 1 – 3
URRIÐAHOLTI - GARÐABÆ
FRÁBÆRT ÚTSÝNI, EINSTÖK OG GÓÐ STAÐSETNING
FLOTTAR OG TILBÚNAR ÍBÚÐIR
Íbúð á 4., efstu hæð, 4ra herbergja, íb. 403, 120,4 fm og bílskúr, 22,3 fm,
fylgir. Afhent við kaupsamning. Tilbúin með gólfefnum og innréttingum.
Stórar suð-vestur svalir. Verð kr. 64,9 m.
Íbúð á 3. hæð, 5 herbergja, íb. 306, 133,0 fm og bílskúr, 22,3 fm, fylgir. Afhent við
kaupsamning. Tilbúin með gólfefnum og innréttingum. Stórar, góðar svalir.
Verð kr. 66,9 m.

Húsið Mosagata 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús með 22 íbúðum í tveimur stigagöngum.
Í hvoru stigahúsi er ein lyfta, að svalagöngum. Á jarðhæð eru 4 íbúðir ásamt geymslum
og sameign. Húsinu fylgja 11 sambyggðir bílskúrar. Húsin eru staðsteypt og einangruð
að innan. Húsin afhendast fullbúin að utan, einnig lóð og bílastæði en án trjágróðurs
      ! !  "#  !
$!   %  &'* !  !   %    $! 
á hugsjón um að íbúabyggð eigi að hámarka lífsgæði fólksins sem þar býr í sátt við
 '   &! $!  +"%';!  !
nokkur helstu útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, ósnortna náttúru
og góðar samgönguæðar sem stytta leiðir í allar áttir.
<<%  

 '!  & www.urridaholt.is.

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá:
Árna Ólaﬁ fasteignasala, s. 893 4416 eða arnilar@fstorg.is.

AÐEIN
S
TVÆR
ÍBÚÐ
IR EF
TIR

Afhending
sumar/haust 2019

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090
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TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI

BÓKIÐ
SKOÐUN HJÁ
SÖLUMÖNNUM

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN
2. JÚLÍ
KL. 17.15-17.45
Sýningaríbúð í Jaðarleiti 6

Efstaleiti

Gerplustræti 31-37
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi 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.

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

FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í
borginni. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri
við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg
útivistarsvæði.

Stærð íbúða 35,3 fm - 160 fm
Verð frá 28,9 millj.

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

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

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

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

+1(2()*3+(.( (("

Verð 57,9 millj.
Vel staðsett og björt 4ra herbergja íbúð á efstu hæð. Íbúðin skiptist í
tvær hæðir og er skráð skv. FMR 105 fm, en er að hluta til undir súð,
svo gólfﬂötur er meiri. Eign sem vert er að skoða!
Nánari uppl. Elín Rósa, aðstm. fasteignasala. s.773 7126, elinrosa@gimli.is
Verð: 57,9 millj.

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

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

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ellert
Lögg. fast.
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

&))#-%!(.1%1( 5)%/1!

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489

Elín Rósa
Sölufulltrúi
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.
820 6511

+(2),+( .  (("

Verð 87,5 millj.

(1$!##"
Glæsilegt og bjart skrfstofu- og iðnaðarhúsnæði, samtals 556,3 fm
á 2 hæðum. Í heildareigninni eru 3 eldhús/kafﬁstofur, 3 snyrtingar,
10 lokaðar skrifstofur, 6 geymslur, 3 salir/opin rými, vinnustofa og
geymsluloft.
2%(!+''#6)!%(,!*!(##)*!%)#! ##!$#!!)1)
(1$!##"

Elín Urður
Sölufulltrúi
690 2602



Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 154fm útsýnisíbúð á tveimur
hæðum með sérinngangi í fjórbýlishúsi. Vel skipulögð og falleg eign á
frábærum stað í Reykjavík. Sjón er sögu ríkari!
2%(!+''#6)!%(,!*!(##)*!%)#! ##!$#!!)1)
Verð: 87,5 millj.

Traust og fagleg þjónusta

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is



Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Bílar óskast

512 5800

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

Viðgerðir

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

Þjónusta

Nudd
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

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

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

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

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

Spádómar
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Hjólbarðar
Hreingerningar

SPÁSÍMINN 908 5666
S. 893 6994

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

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

Garðyrkja

NÝR BÍLL
SKODA Octavia 2.0L Dísel 4x4 Style.
Árgerð 2018, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 4.790.000. Rnr.136951.

HITAVEITUSKEL

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

12OO LÍTRAR
5-6 MANNA
2 LITIR
R Í BOÐI

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

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.

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

Hitaveituskel + lok

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

Varahlutir

Bílar til sölu

LOK Á POTTA

Húsaviðhald
VIÐGERÐIR - ÚTBOÐ
Víkurás 2-4 húsféleg óskar eftir
tilboðum í utanhússviðgerðir
sem eru innán við 3.1 m frá
jörð. Helstu magntölur eru:
múrbrot 0.4 m3, múrviðgerðir
23 stk (samtals um 0.4 m3),
sprunguviðgerðir 55m,
háþrýsiþvottur og málun 198m2.
Útboðsgögn eru ofan á
póstkössum í anddyri Víkuráss
4. Uppl. í s. 868 1085

Mercedes Benz GLE 500E AMG
útlit, 4 MATIC PLIG IN HYBRID.
Panorama glerþak,360°myndavél,
leiðsögukerfi, loftpúðafjöðrun,
Rafm.Krókur, 21” AMG felgur ofl
ofl Nývirði 13.650.000.- ásett verð
12.490.000,- ATH skipti. S: 620-2192

Tjarnargata 4 - 101 Reykjavík - Sími 511 3101 - Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

Garðarstræti 11 – 101 Rvk

-

www.101.is

-

101@101.is

Leifsgata – 101 Rvk

HEITIRPOTTAR.IS
Heitirpottar / Höfðabakki 1 við Gullinbrú
110 Reykjavík / Heitirpottar.is / sími: 777 2000
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Opið hús í dag mánudag 02.07.2018, milli kl. 17:30-18:00
Fallega og afar vel staðsetta fjögurra herbergja íbúð á
fyrstu hæð á besta stað miðsvæðis í Reykjavík. Endurnýjað eldhús en að öðru leyti er hún töluvert upprunaleg,
vel skipulögð og snyrtileg. V-51,9 millj.

Björt og skemmtileg 80,4 m2 þriggja herb íbúð með aukinni lofthæð, ásamt sérgeymslu í kjallara. V-38,9 millj.

Björt og rúmgóð 80,2 m2 íbúð á jarðhæð með sérinngangi og bílskúrsrétti. Stofa, eldhús, baðherbergi og tvö
barnaherbergi, annað lítið. Stutt í alla þjónustu, skóla og
leikskóla. V- 37,9 millj.

Þar sem hjartað slær

Snyrtilega íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi fyrir 63ja ára og
eldri. Eldhús, stofa , svefnherbergi, Baðherbergi og
geymsla innan íbúðar. Góð staðsetning og á staðnum er
ýmis afþreying í boði og gott félagslíf á meðal íbúanna.
Húsvörður er í húsinu. Mikil sameign fylgir. V-43,9 millj.

4 SMÁAUGLÝSINGAR
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Rafvirkjun

Til bygginga

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Atvinna

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Húsnæði til sölu
Atvinna í boði
AUSTURBRÚN - ÍBÚÐ TIL
SÖLU.

Keypt
Selt

LAGERSALA 30-70%
AFSLÁTTUR !
Úrval af girðingaefni til sölu.
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að
neðanverðu. S. 5629018

Til sölu

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.

Til sölu er 50 m2 góð íbúð í
vönduðu háhýsi við Austurbrún,
Reykjavík. Besta útsýnið er frá
þessari íbúð. Íbúðin selst á
sanngjörnu verði, ef samið verður
strax.
Áhugasamir beðnir að hafa
samband á netfangi : jonss15@
simnet.is og öllum verður
svarað.

HÚSASMIÐUR - VERKSTJÓRI
Á AKUREYRI

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Geymsluhúsnæði

Hæfniskröfur:
- Sveinspróf í húsasmíði
- Reynsla af mótauppslætti

Umsóknir sendist á verk.job@
gmail.com og nánari uppl. í s.
840 0609

- TRAILER BÍLSTJÓRA
VANTAR Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Óskast keypt

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

Óska eftir sjónvarpi. Uppl:
antonben@simnet.is

Tilkynningar

Umhverfismat samgönguáætlunar
2019-2033 til kynningar
Samgönguráð auglýsir hér með umhverfismat tillögu
að samgönguáætlun 2019-2033 til kynningar í samræmi við lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Tillaga samgönguráðs að samgönguáætlun er unnin í
samræmi við lög nr. 33/2008 um samgönguáætlun.
Þar er mörkuð stefna og markmið fyrir allar greinar
samgangna næstu fimmtán árin. Með umhverfismatinu
hafa verið skilgreind helstu áhrif sem kunna að verða
vegna samgönguáætlunar og aðgerðir sem ráðast
þarf í til að tryggja að dregið verði úr líklegum
neikvæðum umhverfisáhrifum samgönguáætlunar.
Umhverfismat samgönguáætlunar er kynnt á vef
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og á
samráðsgáttinni www.samradsgatt.island.is.
Umhverfismat samgönguáætlunar ásamt drögum að
samgönguáætlun liggur einnig frammi til kynningar
hjá eftirtöldum samgöngustofnunum:
- Samgöngustofu, Ármúla 2, 108 Reykjavík
- Vegagerðinni, Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík
Frestur til að gera athugasemdir við umhverfismat
samgönguáætlunar er til og með 13. ágúst 2018.
Athugasemdir skal senda gegnum samráðsgáttina
www.samradsgatt.island.is. Einnig er unnt að senda
athugasemdir bréfleiðis, merktar Umhverfismat, á
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða með tölvupósti á netfangið
samgongurad@srn.is
Samgönguráð

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Verktakafyrirtæki með góða
verkefnastöðu óskar eftir að ráða
verkstjóra.

- Enskukunnátta

Húsnæði

Atvinna óskast

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

HJÁ OKKUR

NDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI

27” IPS WQHD

32” HDR 4K UHD

2560x1440, 100% sRGB litir

3840x2160, VA-LED, FreeSync

27” HDR FHD

1920x1080, AMVA+ Edge to Edge

BENQ EW277HDR
Lúxuslína BenQ með
alla nýjustu tækni og
g
HDR fyrir kristaltæra
taltæra
a
mynd með djúpum
lit
úpum li
it

34.990
Ram
Rammalaus
mmalaus skjár
meðð HDR AMVA+

BENQ GW2765HT
QHD skjár með 100%
sRGB IPS tækni sem
tryggir yﬁrburði í
skerpu og litadýpt

49.990
Hágæða QHD skjár
<(.,(!1"8.%

99.990

BENQ EW3270U
Lúxus 4K HDR skjár
með með öllum tengimöguleikum ásamt
USB Type-C skjátengi

A1/-(.,(%)-'&<,
)!; 


True 4K UHD HDR
120Hz 3D Stuðningur
Fótbolta Stilling
Allt að 300” mynd

Ð

TIELRÐBÁO
ÐUR
V

2.990

4400mAh FERÐARAFHLAÐA
Fislétt og lítil ferðarafhlaða með
innbyggt LED vasaljós, 3 Litir

990

SALORA 55’’ HDR UHD

79.990

Glæsilegt 55’’ snjallsjónvarp frá
Salora með þráðlausu neti

TK800 SKJÁVARPI

199.990

True 4K HDR skjávarpi frá
BenQ með allt að 300’’ í 4K




Ð
TIELRÐBÁO
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2.490
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BÍLAHLEÐSLA
3X USB bílahleðslutæki frá Arctic
1.490
TRIPLE USB

((

5.990

ULTRAFAST USB
Quick Charge bílahleðslutæki frá Trust
4.990
CAR ULTRA

HEYRNARTÓL
Glæsileg heyrnartól á frábæru verði!
4.990
PORTA PRO

SELF STICKK
SELFIE
Þráðlaus sjálfsmyndar
myndar stöng frá Trust
1.990
SELFIE

BAKPOKI
Glæsilegur bakpoki frá Trust
7.990
TRUST LIMA

%5* %,$(>;5  

Í FERÐALAGIÐ
OG FLUGI
R

SUMA

Ð
TIELRÐBÁO
ÐUR
V

39.990

EINFALT SÍMA APP TIL AÐ STJÓRNA DRÓNA
A

NOKIA 6.1

34.990

Stórglæsilegur nýr Nokia
snjallsími með Carl Zeiss
myndavélum og ﬂottum Sterkbyggður með ál
baki og kopar kanti
5.5’’ IPS snertiskjá

TRUST PAXO

14.990

Fislétt og ótrúlega þægileg
þráðlaus heyrnartól með
ANC tækni sem útilokar Þráðlaus heyrnatól með
Active Noise Cancelling
umhverﬁshljóð

19.990

RYZE TECH TELLO

Agnarsmár Dróni frá Ryze
Tech í samstarﬁ við DJI og
Intel með HD myndavél með Ótrúlega einfaldur í
EIS stöðuleikastýringu
notkun, eintómt fjör:)
r:)

SUMA

R
TILBOÐ
VERÐ ÁÐ
29.990UR

FM útvarpssendir
Bluetooth í síma
LCD skjár
Tvö USB tengi

TRUST FIESTA PRO

19.990

Kraftmikill Partý hátalari í útileguna, allt að 90 tíma spilun!

HANDFRJÁLS BÚNAÐUR
Svaraðu í símann og hlustaðu
á tónlist úr síma í bílagræjur

6.990

STAR WARS DRÓNAR

SUMAR

TILBOÐ
VERÐ ÁÐ
11.990UR

TRUST
UNIVERSAL
Töskur fyrir 7”-10” spjaldtölvur verð frá:
1.990
TRUST UNIVERSAL

BÍLA
FES
STINGAR
STIN
Fyrir síma og spjaldtölvur
pj
á verði frá:
1.990
BÍLA FESTING

KOBO
LESTÖLVA
Kobo Aura 2 með 6” snertiskjá, WiFi
24.990
SK6 KOBO AURA

MIGHTY
HTY SPOTIFY
Spilar tónlistina þína án snjallsíma
9.990
MIGHTY

14.990

3 gerðir dróna frá Propel
með Laser keppnisham

50%

Afsláttu
r
VERÐ ÁÐ
UR
2.990

TAPPAH
HEYRNARTTÓ
ÓL
Vatnsheld tappaheyrnartól með MIC
1.495
AURUS

Opið viirka da
aga frá 10-18 og laugardaga ffrá 11-16
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TÍMAMÓT

MÁNUDAGUR

Merkisatburðir
1178 Þorlákur helgi Þórhallsson vígður Skálholtsbiskup í
Niðarósdómkirkju.
1849 Jón Sigurðsson og fleiri alþingismenn gera þá kröfu
að Alþingi verði háð í heyranda hljóði.
1874 Á Oddeyri í Eyjafirði og víðar á Norðurlandi er haldin
þjóðhátíð í minningu þúsund ára byggðar í landinu. Slík hátíð er haldin mánuði síðar annars staðar.
1876 Alls 752 Norðlendingar flytjast búferlum til Ameríku.
Lagt er af stað með skoska gufuskipinu Verona frá Akureyri
til Glasgow þennan dag og siglt síðan þaðan til Ameríku.
Þetta er stærsti hópurinn sem fer í einni ferð til Vesturheims.
1907 Tveir Þjóðverjar farast í Öskjuvatni þar sem þeir voru
við rannsóknir. Árið 1951 var sett upp minningartafla um
þetta slys.
1934 Lazaro Cardenas er kosinn forseti Mexíkó.
1951 Gamanþátturinn Bob & Ray Show hóf göngu sína á
útvarpsstöð NBC í Bandaríkjunum. Tvíeykið Bob Elliott og
Ray Golding áttu farsælan feril í útvarpi og sjónvarpi sem
spannaði meira en fjóra áratugi.

Elskulegi maðurinn minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Jóhannes
Guðmundsson
(Jói)
varð bráðkvaddur þann 22. júní
síðastliðinn.
Kveðjustund fer fram í Fossvogskirkju á morgun,
þriðjudaginn 03.07. kl. 15.00.
Útför verður frá Raufarhafnarkirkju fimmtudaginn 12.07.
kl. 14.00.
Sigrún Kjartansdóttir
Helga Bjarnadóttir
Stefán Ásgeir Ström
Guðrún Ýr Bjarnadóttir
Páll Jónsson
Karen Henný Bjarnadóttir
Sindri Magnússon
barnabörn og langaafabarn.

Ástkær eiginmaður minn
og besti vinur, faðir okkar,
sonur og tengdasonur,

Njáll Þórðarson
Vesturási 44,
lést 23. júní síðastliðinn. Útförin fer fram
í Grafarvogskirkju miðvikudaginn 4. júlí
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en
þeim sem vilja minnast Njalla er bent á styrktarreikning
fyrir dætur hans, kt. 210873-3179, reikn.nr. 0370-22-007331.
Þóra Pétursdóttir
Katla Njálsdóttir
Yrsa Njálsdóttir
Þórður Viðar Njálsson
Auður Berglind Stefnisdóttir
Elín Kristín Halldórsdóttir

Davíð

Óli Pétur

útfararstjóri útfararstjóri

   

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5407.

Frá æfingu Austur-Þýslands á Melavellinum árið 1961 sem var lengi vel þjóðarleikvangur Íslands.

MYND/LJÓSMYNDASAFNREYKJAVÍKUR

Sjötíu ár frá fyrsta sigri
landsliðsins í knattspyrnu
Tvö mörk Ríkharðs Jónssonar í strekkingskalda á Melavellinum skiluðu Íslandi fyrsta
landsliðssigrinum á þessum degi fyrir sjötíu árum. Margt hefur breyst í umhverfi íþróttarinnar á þeim tíma. Formaður KSÍ segir mikilvægt að hlúa vel að yngstu iðkendunum.

Í

dag eru 70 ár liðin frá því að Ísland
vann í fyrsta sinn landsleik í knattspyrnu. Mótherjinn var Finnland,
leikvangurinn var Melavöllurinn
sálugi og skoraði goðsögnin Ríkharður Jónsson bæði mörk í
Íslands í 2-0 sigri.
„Þegar landsliðsleikurinn milli Finna
og Íslendinga hófst í gærkvöldi var
strekkingskaldi á vestan og veittist leikmönnum erfitt að hemja knöttinn af
þeirri ástæðu,“ sagði í umfjöllun Morgunblaðsins um leikinn. Var þar haft á orði
að finnska landsliðið væri ekki eins sterkt
og þau landslið sem höfðu sótt Ísland
heim áður. Vald þeirra á knettinum væri
minna en frískir voru þeir og „snarir í
snúningum“.
Leikurinn var markalaus þar til sex
mínútur lifðu leiks. Þá skoraði Ríkharður
Jónsson með óverjandi skoti eftir fast
leikatriði. Um fjórum mínútum síðar innsiglaði hann sigurinn en knötturinn hafði
viðkomu í varnarmanni Finna á leið í
netið. Markið er þrátt fyrir það eignað
Ríkharði á heimasíðu KSÍ.
„Það hefur gríðarlega margt gerst og
við farið langan veg í þessum efnum.
Við getum rétt ímyndað okkur aðstöðumuninn þá og nú,“ segir Guðni Bergsson,
formaður KSÍ. Formaðurinn er um þessar
mundir í Rússlandi en hann var fulltrúi
UEFA í aganefnd FIFA á leik Rússlands og
Spánar á HM í gær.
Á árdögum knattspyrnunnar hér á
landi fóru margir leikir fram á malarvöllum en aðstaðan hefur batnað jafnt
og þétt. Með batnandi aðstöðu hefur
fagmennska í kringum þjálfun, allt frá
barnastarfi og upp í meistaraflokk, aukist líka. Sem alþjóð er kunnugt hefur það
skilað sér í gríðargóðum árangri landsliða
Íslands undanfarin ár.
„Við vorum með ágætis landslið hér á
árum áður en stöðugleikinn var ekki til
staðar. Undanfarin ár höfum við ávallt

Guðni Bergsson er formaður Knattspyrnusambands Íslands og spilaði sjálfur ófáa
landsleiki fyrir hönd Íslands við góðan orðstír. MYND/KNATTSPYRNUSAMBANDÍSLANDS

Það hefur gríðarlega
margt gerst og við farið
langan veg í þessum efnum. Við
getum rétt ímyndað okkur
aðstöðumuninn þá og nú.
Guðni Bergsson, formaður KSÍ

verið í baráttu um að komast á stórmót
og ratað inn á nokkur slík. Þar viljum við
vera,“ segir Guðni.
Frá því 1946 hefur landslið karla leikið
471 leik. 136 þeirra hafa unnist, tæpur
fimmtungur endað með jafntefli en ríflega helmingur tapast. Markatalan er neikvæð upp á 250 mörk.
„Verkefni okkar hreyfingar er að horfa
til þess hvernig við getum haldið áfram
þessari jákvæðu þróun með landsliðunum okkar. Árangur þeirra er gríðarlega hvetjandi fyrir yngri flokkana og
við stuðningsmenn höfum gaman af
því. Þetta byrjar allt í grasrótinni og við
megum aldrei gleyma því að hlúa vel að
yngstu iðkendunum,“ segir Guðni.
joli@frettabladid.is

LAUGARDALSHÖLL · 1. ÁGÚST
MIÐASALA HAFIN Á TIX.IS
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Mánudagur
Í dag er kunnulegt
stef ráðandi, vestlæg átt og þokusúld á vestanverðu
landinu en bjartviðri og hýtt eystra.
Þó gæti líka verið
fínasta veður á hálendinu og ekki útilokað að stytti upp
og létti til vestan til
í kvöld. Hiti 8 til 14
stig vestanlands en
15 til 20 stig fyrir
austan.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG

LÁRÉTT
1. kjötstykki
5. kk nafn
6. óð
8. lítilsvirða
10. í röð
11. hópur
12. band
13. síll
15. brúkun
17. flugfar

LÓÐRÉTT
1. krókus
2. stampur
3. málmur
4. mættir
7. lausn
9. drabba
12. glundur
14. mærð
16. tveir eins
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Gunnar Björnsson

Hermann átti leik gegn Granau í Hamborg árið 1956.
Hvítur á leik
1. Rxh7+! Hxh7 2. Dh6+!
Hxh6 3. Bxh6# 1-0. Kirsan
Ilyumzhinov hættir sem
forseti Alþjóðaskáksambandsins, FIDE, í haust.
Þrír frambjóðendur berjast
um forsetastólinn: Arkady
Dvorkovich, Georgios Makropoulos og Nigel Short.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Takk, ég er
mjög ánægður
með mína
frammistöðu.

Vá!

En...

Þurfum við að
allavega. Nú loka
fara að sofa
ég búllunni. Ekkert strax. Getum við
meira sælgæti. ekki legið og talað
Góða nótt.
í smástund?









Eh,
jújú
...

Eftir Frode Øverli
Þetta er eins og í
Er það!
boltanum. Það er
Hvað
mjög gaman að vera veist þú
í sókninni en það
um það
þarf líka að tækla í eiginlega?
vörninni.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég elska þig!

Þrátt fyrir að
ég viti að það er
ekki endurgoldið!

Barnalán

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

ELDHÚSIÐ
MITT!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekki núna,
ég er í jóga.

Z
Fréttablaðið með þér í sumar.





Gelgjan

Mamma!





Pondus

www.skak.is: Baráttan
um FIDE



LÁRÉTT: 1. steik, 5. ari, 6. ær, 8. forsmá, 10. fg, 11.
lið, 12. garn, 13. alur, 15. notkun, 17. flaug.
LÓÐRÉTT: 1. saffran, 2. trog, 3. eir, 4. kæmir, 7.
ráðning, 9. slarka, 12. gutl, 14. lof, 16. uu.

Skák

2



Þú ert
ekkert að
gera!

Ég kalla þessa stöðu
Þreyttu slönguna.

MÁNUDAGUR

2. JÚLÍ 2018
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

2. JÚLÍ 2018
Viðburðir
Hvað? Júlíútsala Nexus
Hvenær? 10.00
Hvar? Nexus, Nóatúni 17
Hvað? Námskeið með Ellie Steingraepher
Hvenær? 20.00
Hvar? Akró Íslandi, Faxafeni 12
Ellie Steingraeber er sirkuslistakona frá New York. Hún er aðdáendum Reykjavík Kabaretts að
góðu kunn en hún kom fram með
kabarettinum í vetur og heillaði
gesti með ótrúlegu fettibrettuatriði (contorsionism). Ellie býður
þrjú spennandi námskeið í upphafi júlí í samstarfi við Akró Ísland
og Húlladúlluna. Hvert námskeið
kostar 5.000 krónur. Séu tekin tvö
námskeið saman kostar það 9.000
og ef öll þrjú námskeiðin eru tekin
er verðið 12.000.
Hvað? Tölvufíkn barna og unglinga –
Hvað geta þeir fullorðnu gert?
Hvenær? 18.00
Hvar? Lyngás 18, Garðabæ
Mikils virði stendur fyrir námskeiði sniðnu að foreldrum og
öðrum sem vilja fræðast um
einkenni óheilbrigðrar skjánotkunar barna og læra aðferðir til
að sporna gegn henni. Skráning
í síma: 8619996 og á netfanginu
mikilsvirdi@mikilsvirdi.is. Verð
9.900 kr.
Hvað? Sumarlestur í Bókasafni Seltjarnarness
Hvenær? 10.00
Hvar? Bókasafni Seltjarnarnes
Hvað? FH - Stjarnan Pepsi-deild karla
Hvenær? 20.00
Hvar? Kaplakrika
Hvað? Amerískar plöntur
Hvenær? 20.00
Hvar? Grasagarðinum
Í Grasagarði Reykjavíkur vaxa

Mikils virði stendur fyrir námskeiði um tölvufíkn barna og unglinga í Garðabænum í kvöld. Þar er hægt að kynna sér leiðir til varnar. NORDICPHOTOS/GETTY

margar norður-amerískar plöntutegundir. Í göngunni verða þær
skoðaðar, fjallað um fjölbreytileika þeirra og ræktun. Jóhanna
Þormar garðyrkjufræðingur hjá
Grasagarðinum og Hjörtur Þorbjörnsson forstöðumaður garðsins
sjá um leiðsögnina sem hefst hjá
aðalinngangi Grasagarðsins. Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir!

Tónlist
Hvað? Los Angeles Children's Choir
Hvenær? 20.00
Hvar? Hallgrímskirkju
Los Angeles Children’s Choir, sem
hefur hlotið mikið lof fyrir „bel
canto“ söng er gestur Listvinafélags
Hallgrímskirkju og Alþjóðlegs
orgelsumars 2018. Kórinn, sem er á
leið í tónleikaferðalag til Noregs var
stofnaður árið 1986. Með ferðinni
lýkur Anne Tomlinson sem hefur
stjórnað kórnum í 22 ár störfum.

Kórinn heldur jafnan tónleika á
sínum eigin vegum en hefur einnig
reglulega komið fram með hljómsveitum eins og Los Angeles Philharmonic, Hollywood Bowl Orchestra, kammersveit LA og LA óperunni. Árið 2014 hlaut kórinn æðstu
kóraverðlaun í USA. Á tónleikunum
verður frumflutt verk eftir Daníel
Bjarnason, sem kórinn pantaði í
tilefni af tónleikaferð sinni. Lára
Bryndís Eggertsdóttir leikur á Klaisorgelið í nokkrum verkum, m.a.
Slá þú hjartans hörpustrengi eftir
J.S. Bach, en píanóleikari kórsins
Twyla Meyer er líka með í för. Einnig syngur hópur ungmenna, Hallgrímskirkja Youth Ensemble, með í
2 lögum. Miðaverð er 2.500 kr. við
innganginn og á midi.is. Ókeypis
fyrir börn.
Hvað? Tónlistarflutningur í Akranesvita
Hvenær? 13.00
Hvar? Akranesvita

Stendur undir nafni

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

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

Bílaverkstæði SB
á Ísaﬁrði
Sindragötu 3
456-3033
verkstjori@bsb.is
Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
470-5070
info@bva.is

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

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

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

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

DAGSKRÁ

Mánudagur

MAÐUR ER MANNS GAMAN
KL. 19:30

Magnús Hlynur heimsækir
ækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og
    
 
sveitarfélags eða sveitar.
ar. Þetta geta
verið einstaklingar í allss konar störfum
       

hrífur alla með sér.

Magnað
mánudagskvöld
gskvöld
Fáðu þér áskriftt á stod2.is
stod2
2.iis
GRAND DESIGNS:
AUSTRALIA
KL. 19:55

Frábærir þættir þar sem fylgst er
     
heimilum þar sem oftar en ekki er
einblínt á nútímahönnun.

AMERICAN WOMAN
KL. 20:45

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Strákarnir
07.40 The Middle
08.05 The Mindy Project
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Masterchef USA
10.15 I Own Australia's Best
Home
11.05 Jamie & Jimmy's Food Fight
Club
11.50 Léttir sprettir
12.15 Grillsumarið mikla
12.35 Nágrannar
13.00 Britain's Got Talent
14.00 Britain's Got Talent
15.00 Britain's Got Talent
16.00 Friends
16.20 Lóa Pind: Snapparar
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn Íþróttamenn Stöðvar 2 Sport fara yfir
það helsta úr heimi íþróttanna í
liðinni viku, taka viðtöl við sérfræðingana og sýna brot frá því
helsta sem fór fram.
19.00 Fréttayfirlit og veður
19.05 Modern Family
19.30 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
einstaklingar í alls konar störfum
þar sem gleði og útgeislun viðkomandi hrífur alla með sér. Hann
fylgir viðkomandi á heimilinu,
vinnustaðnum, áhugamálinu eða
hvað eina og spyr áhugaverðra
spurninga.
19.55 Grand Designs: Australia
20.45 American Woman Stórgóðir
nýir og ferskir þættir með Aliciu
Silverstone og Menu Suvari í
aðalhlutverkum. Þættirnir gerast
á miðjum áttunda áratugnum og
fjalla um Bonnie sem neyðist til
að ala upp dætur sínar tvær upp
á eigin spýtur eftir framhjáhald
eiginmanns hennar. Þessar nýju
aðstæður reynast henni ekki auðveldar en með góðra vina hjálp
og með því að fara óhefðbundnar
leiðir nær hún smám saman að
fóta sig í glysgjörnum heimi Beverly-hæða í Los Angeles.
21.10 King in the Wilderness
23.05 Lucifer
23.50 60 Minutes
00.35 Major Crimes
01.20 Succession
02.15 Six
03.00 Wyatt Cenac's Problem
Areas
03.30 Knightfall
04.15 Knightfall
05.00 Death Row Stories
05.45 Vice Principals

19.10 Man Seeking Woman
19.35 The Last Man on Earth
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.35 The Mindy Project
22.00 Divorce
22.30 Stelpurnar
22.55 Supernatural
23.40 Man Seeking Woman
00.30 Seinfeld
00.55 Friends
01.20 Tónlist

11.50 Never Been Kissed
13.35 African Safari
15.00 Dressmaker
16.55 Never Been Kissed
18.40 African Safari
20.05 Dressmaker
22.00 The Legend of Tarzan Ævintýraleg spennumynd frá 2016
með Alexander Skarsgaard, Margot Robbie og Samuel L. Jackson.
Það eru mörg ár liðin frá því að
John Clayton, öðru nafni Tarzan,
kom til Lundúna þar sem hann
býr nú ásamt sinni heittelskuðu
Jane Porter. Dag einn er hann
beðinn um að fara aftur til Kongó
í opinberum viðskiptaerindum og
veit auðvitað ekki að á bak við þá
beiðni býr allt annað og meira en
sýnist í fyrstu.
23.50 Texas Chainsaw 3D
01.20 The Duel Spennandi vestri
frá 2016 með Woody Harrelson
og Liam Hemsworth. Lögreglumaðurinn David er sendur til lítils
bæjar við landamærin að Mexíkó
til að rannsaka dularfull mannshvörf og morð sem þar hafa verið
framin. The Duel gerist í kringum
1880 og sögusviðið er lítill landamærabær þar sem predikari að
nafni Abraham Brant virðist ráða
lögum og lofum. David fer fljótlega að gruna að mannshvörfin
og morðin í bænum séu á hans
ábyrgð, en sönnunargögnin vantar
og þeirra þarf David að afla ef
rannsókn hans á að skila árangri.
03.10 The Legend of Tarzan

STÖÐ 2 KRAKKAR
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 Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.55 Rasmus Klumpur og
félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Hvellur keppnisbíll
11.37 Ævintýraferðin
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.27 Zigby
12.38 Mæja býfluga
12.50 Kormákur
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur og
félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Hvellur keppnisbíll
15.37 Ævintýraferðin
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.27 Zigby
16.38 Mæja býfluga
16.50 Kormákur
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur og
félagar
19.00 Ljóti andarunginn og ég

          
        !   "  ## 
  #$% "      & '(  !
aðalhlutverki.

STÖÐ 2 SPORT

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

KING IN THE WILDERNESS
KL. 21:10
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Allt þetta og meira til
á aðeins 9.990 kr.

stod2.is

08.00 KA - Breiðablik
09.40 KR - Víkingur
11.20 Fyrir Ísland
12.00 Sumarmessan
12.40 Fyrir Ísland
13.20 Valur - Grindavík
15.00 KA - Breiðablik
16.40 KR - Víkingur
18.20 Sumarmessan
19.00 FH - Stjarnan
21.15 Pepsímörkin
22.35 Sumarmessan
23.15 Pepsímörk kvenna

Mörgæsirnar
ar
frá Madagaskar,
skar,
24
09.24, 13.24
og 17.24

GOLFSTÖÐIN
08.00 The National
13.00 KPMG Women's PGA Championship
16.00 The National
21.00 PGA Highlights
21.55 KPMG Women's PGA Championship

RÚV
13.30 HM stofan
13.50 Brasilía - Mexíkó
15.50 HM stofan
16.20 Eldhugar íþróttanna
16.50 HM hetjur - Paolo Rossi
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Íþróttaafrek
17.30 HM stofan
17.50 Belgía - Japan
19.50 HM stofan
20.25 Veður
20.30 Fréttir
20.55 Íþróttir
21.05 Njósnir í Berlín
21.55 Bítlarnir eða Rollingarnir
22.50 Æ ofan í æ
23.40 Hetjurnar
00.10 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
08.00 Dr. Phil
08.40 The Tonight Show
09.20 The Late Late Show
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
19.00 The Late Late Show
19.45 Superstore
20.10 Million Dollar Listing
21.00 MacGyver
21.50 Blue Bloods
22.35 Valor
23.25 The Tonight Show
Jul 3, 2018
00.45 CSI
01.30 This is Us
02.15 Star
03.05 The Orville
03.50 Scream Queens
04.40 Síminn + Spotify

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin

Landsmenn lesa Fréttablaðið
allan ársins hring

LÍKA Á
SUMRIN!
Auglýsing í Fréttablaðinu
er ávallt jafn verðmæt

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

* meðallestur þeirra sem lesa bara
Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið
og Morgunblaðið. Heimild: Prentmælingar
Gallup apr. – júní og júlí – sept. 2017.

Fréttablaðið - mest lesna dagblað
landsins, líka á sumrin
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MÁNUDAGUR

Sumarútsala
í fjórum búðum
Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

Vintage Caravan er nýbúin að taka upp plötu og er fyrsta lagið farið að hljóma á ljósvakamiðlunum. MYND/VERÐI LJÓS

Komnir í hóp með

stórstjörnum
Rokkhljómsveitin The Vintage Caravan er komin undir hatt bókunarfyrirtækisins X-Ray Touring og slæst þar í hóp með mörgum stórstjörnum. Fyrsta lagið af nýrri plötu sveitarinnar er komið í spilun.

V

Sumar
útsala
ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

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

ið höfum verið hjá
sama fyrirtæki síðan
2013, hjá austurrísku
fyrirtæki, en við
fengum flott tilboð
frá X-Ray Touring
og okkur langaði að prófa eitthvað
nýtt – sérstaklega af því við erum að
gefa út nýja plötu,“ segir Óskar Logi
Ágústsson, söngvari og gítarleikari
rokkhljómsveitarinnar The Vintage
Caravan.
X-Ray Touring er gríðarlega stórt
breskt bókunarfyrirtæki sem er með
fjölmarga heimsþekkta tónlistarmenn undir sínum hatti. Rapparinn Eminem er þar á bæ eins og
Íslandsvinirnir í Coldplay og Blur
auk Robbies Williams svo nokkrir
séu nefndir. Þá eru rokkhundar eins
og Alice in Chains, Manic Street
Preachers og Belle and Sebastian
þar einnig.
Það skal því engan undra að
Óskar bendi á að með þessu skrefi
séu þeir komnir upp um eitt þrep í
hinum langa tónlistarstiga. „Þetta
er virt fyrirtæki sem hefur verið í
gangi í langan tíma,“ segir hann.
X-Ray Touring hefur heldur ekki
setið auðum höndum því á heimasíðuna eru þegar komnir 26 tónleikar víða um heim. Og það er bara
byrjunin. „Þetta eru ekki einu sinni
allir tónleikarnir sem við spilum á.
Það á eftir að tilkynna nokkra og ég
held að það verði allt í allt 32 tónleikar sem við spilum á. Við verðum
á ferðinni í rúman mánuð í rútu og
höfum það kósí.“
Með því að skrifa undir samning
við svo stórt bókunarfyrirtæki er
hljómsveitin með betri sambönd og
á því auðveldara með að komast að
á stórum tónlistarhátíðum eins og
Download festival og fleirum.
„Það eru um 500 listamenn hjá
þeim og þegar við fengum þetta
tilboð var ég ekki mikið búinn að

Coldplay

Robbie Williams

HLJÓMSVEITIR UNDIR HATTI X-RAY TOURING
Alice in Chains
Ash
Bad Rabbits
Belle and Sebastian
Blur
The Cardigans
Coldplay
Courtney Love

skoða þetta fyrirtæki. Þegar ég
lagðist yfir samninginn og skoðaði
fyrirtækið þá sá ég hvaða listamenn
eru þarna og það eru mörg stór nöfn
þarna.“
Ný plata er væntanleg frá þeim
sem Óskar segir að sé þroskaðri
en þetta verður fjórða breiðskífan.
The Vintage Caravan kom út árið
2011, Voyage ári síðar og Arrival
árið 2015. Fyrsta smáskífan byrjaði

Cypress Hill
The Darkness
Echo & The Bunnymen
Eminem
Fergie
Jimmy Eat World
Manic Street Preachers
The Offspring
Pixies
Queens of the Stone Age
Robbie Williams
Snow Patrol

að hljóma á X-inu fyrir helgi. „Við
vorum í stúdíóinu í 20 daga og við
erum stoltir af henni. Við tókum
hana upp í Sundlauginni í Mosfellsbæ og þeir sem hafa hlustað
segja að hún sé þroskaðri en fyrri
verk okkar.
Kannski er hún eins og þetta skref
okkar með bókunarskrifstofuna.
Nýtt þrep á okkar ferli.“
benediktboas@frettabladid.is

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

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

mest lesna dagblað landsins.

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

BAKÞANK AR
Láru G.
Sigurðardóttur

Veðurbarin
hamingja

Þ

að rignir svo mikið að fólk á
Suðvesturlandi stillir vekjaraklukkuna eftir veðurspánni
til að geta slegið grasið. Og við
sjáum ekki fram á að geta borið á
pallinn þetta sumarið því ekkert
útlit er fyrir tvo samfellda þurra
sólarhringa. Ef hægt er að vera
óþreyjufullur af sólarskorti þá er
tíminn núna.
Maður mundi ætla að veðurfar
hefði mikil áhrif á hugarástand – að
fólkið á Spáni hefði það betra en
við í grámyglunni og vætunni. Því
lagðist ég yfir rannsóknir til að
komast að því hvaða áhrif veðurfar
hefur á geðheilsu okkar.
Ólíkt því sem ég bjóst við þá
virðumst við búa við eðalaðstæður.
Eini veðurþátturinn sem virðist
hafa áhrif á sálarlíf okkar er hitastig
(en ekki rok, rigning, raki, úrkoma
eða sólskin). Vellíðan mælist hæst
við 13,9°C og minnkar marktækt
með hækkandi hitastigi. Þegar hiti
hækkar yfir 21°C minnkar lífsgleði
fólks ásamt því sem streita, reiði
og þreyta eykst. Fjandsamlegar
hugsanir, sambandsslit, glæpir,
ofbeldi og andfélagsleg hegðun
eykst sömuleiðis með hækkandi
hitastigi. Þó svo að þeir sem búa við
rok og rigningu kvarti meira undan
veðrinu eru þeir jafnlífsglaðir og
þeir sem búa í sólarlandi.
Þegar á heildina er litið hefur
veðurfar lítil áhrif á lundarfar
okkar enda sýna niðurstöður
Alþjóðahamingjurannsóknarinnar (World Happiness Report)
að Íslendingar eru meðal fimm
hamingjusömustu þjóða heims.
Ef þið sjáið í hillingum að flytja
til Spánar í sólina skuluð þið
hugsa ykkur tvisvar um – því við
virðumst skapa okkar eigið sólskin.
Ef þið viljið auka lífsgleði ykkar
skuluð þið borða vel af grænmeti og
ávöxtum, sofa vel og hreyfa ykkur
úti – veðurbarin en með sól í hjarta.

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

4BLS
BÆKLINGUR
Í FRÉTTABLAÐINU Í DAG

        

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

