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Skemmtiskokk 
eða maraþon? 

Það skiptir  
ekki máli.  

Vertu með.

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson skrifar um hið örlaga-
ríka ár 1918. 11 

SPORT Ólafía Þórunn náði sér 
ekki á strik á lokahringnum. 18

TÍMAMÓT Tíu ár eru liðin frá 
því að Benedikt Hjartarson 
varð fyrstur Íslendinga til að 
synda yfir Ermarsundið. Ferðin 
tók rétt rúmar sextán klukku-
stundir. 14

LÍFIÐ Léttgeggjaður Banda-
ríkjamaður elskar Færeyjar 
og er nú staddur á G! Festival. 
Hann ræðir þráhyggju sína fyrir 
eyjunni fögru. 22

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

SAMGÖNGUR Bílaleigur geta ekki 
velt hraðasektum á grundvelli 
hlutlægrar ábyrgðar út í verðlagið 
komi til þess að ný umferðarlög 
verði samþykkt óbreytt. Þetta segir 
framkvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar (SAF). Breytt fyrir-
komulag innheimtu hraðasekta úr 
öryggismyndavélum gæti kostað 
bílaleigur hundruð milljóna.

Í upphafi árs voru lögð fram drög 
að frumvarpi til nýrra umferðarlaga. 
Þar er gert ráð fyrir að eigandi öku-
tækis muni bera hlutlæga ábyrgð 

á hraðasektum sem stofnast við 
brot sem hraðamyndavélar mynda. 
Ábyrgðin er takmörkuð við að ekki 
stofnist punktar í ökuferilsskrá öku-
manns.

Uppfærð útgáfa frumvarpsdrag-
anna var birt fyrir helgi og hefur þar 
verið tekið tillit til ýmissa athuga-
semda hagsmunaaðila. Hlutlæga 
ábyrgðin er ekki þar á meðal.

„Okkar áhyggjur stafa fyrst og 
fremst af því að það er bílaleigunum 
erfitt, nær ómögulegt, að innheimta 
sektina hjá þeim brotlega. Menn 

halda stundum að bílaleigur geti 
rukkað sektina eftir á af korti leigu-
taka en kortaskilmálar gera það að 
verkum að sá getur hafnað henni,“ 
segir Jóhannes Þór Skúlason, fram-
kvæmdastjóri SAF.

„Við teljum óeðlilegt að bíla-

leigur séu gerðar ábyrgar fyrir 
hegðun sinna kúnna og sitji uppi 
með kostnað sem þær hafa ekki 
möguleika á að innheimta,“ segir 
Jóhannes.

Í Fréttablaðinu í nóvember 2017 
var sagt frá því að um 20-25 prósent 
hraðasekta hér á landi innheimtust 
ekki. Langstærstan hluta þess má 
rekja til erlendra ferðamanna. Í 
svari dómsmálaráðherra við fyrir-
spurn Miðflokksmannsins Birgis 
Þórarinssonar kom fram að úti-
standandi sektir í febrúarlok þessa 

árs námu rúmum 633 milljónum, 
þar af stofnuðust rúmar 200 millj-
ónir árið 2017. Sektir vegna umferð-
arbrota hækkuðu svo 1. maí.

„Það má gera ráð fyrir að talan 
muni hækka. Verði þetta óbreytt 
að lögum mun þetta hafa mjög 
íþyngjandi áhrif á rekstur bílaleiga,“ 
segir Jóhannes. „Við erum eitt dýr-
asta ferðamannaland í heimi vegna 
gengis- og launaþróunar. Bílaleigur 
geta ekki, ekki frekar en annar 
rekstur, endalaust velt hækkunum 
út í verðlagið. Sá tími er liðinn.“ – jóe

Ekki hægt að velta sektum út í verðlagið
Gera má ráð fyrir að kostnaður upp á hundruð milljóna lendi á bílaleigum verði ný umferðarlög samþykkt óbreytt. Ekki tekið tillit 
til athugasemda SAF um málið. Framkvæmdastjóranum finnst óeðlilegt að bílaleigur beri ábyrgð á hraðakstri viðskiptavina sinna.

Jóhannes Þór 
Skúlason, fram-
kvæmdastjóri SAF.

Til hamingju, Frakkland! Frakkar eru heimsmeistarar í knattspyrnu, í annað sinn í sögunni. Umfjöllun um leikinn og gullkynslóð franska landsliðsins á síðum 2, 8 og 12. NORDICPHOTOS/GETTY

HM 2018 „Þeir klifra upp á bíla, 
hoppa á bílþökum og kasta kín-
verjum undir bíla bara af einskærri 
gleði,“ segir Friðrika Benónýsdóttir 
rithöfundur. 

Friðrika var í París í gær þegar 
Frakkar unnu Króata í úrslitaleik 
HM. Hún segir allt hafa ætlað um 
koll að keyra í borginni. Fréttablað-
ið náði tali af Friðriku klukkan 23 að 
staðartíma. Hún sagðist 
ekki eiga von á því að 
fagnaðarlátum linnti 
á kristilegum tíma. 
„Ó, nei, það verður 
illa mætt í vinnu hér 
í fyrramálið er ég 
hrædd um.“ 
– aá / sjá síðu 2

Taumlaus  
gleði í París

Friðrika Benónýs, 
rithöfundur



Veður

í dag léttir smám saman til á 
sunnanverðu landinu og vestan til 
síðdegis. SJÁ SÍÐU 16

Frakkar á Íslandi í þrumustuði

Þessir hressu Frakkar voru í skýjunum með sína menn sem urðu heimsmeistarar í knattspyrnu í gær, líkt og frægt er orðið. Mikil fagnaðarlæti brut-
ust út meðal Frakka sem voru samankomnir á Ingólfstorgi að horfa á leikinn, en Króatarnir á torginu sátu eftir með sárt ennið.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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www.bjornsbakari.is

ÚTKALL Slökkviliðinu barst tilkynn-
ing á frá glöggum vegfaranda á sjötta 
tímanum í gærkvöldi að manneskja 
hefði dottið í höfnina við Bryggju-
hverfi í Grafarvogi.

Þegar fulltrúar slökkviliðsins 
komu á staðinn með bát í eftirdragi 
kom í ljós að hin meinta mann-
eskja var einfaldlega flík sem flaut 
í sjónum. Samkvæmt slökkviliðinu 
var um að ræða nokkurs konar flot-
galla sem dottið hafði, eða fokið í 
sjóinn og yfirgáfu því björgunar-
menn höfnina skömmu síðar. – bps

Flík á floti  
olli fjaðrafoki

Það sem vegfarendur héldu að væri 
manneskja reyndist vera flík á floti. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMGÖNGUR Bannað verður að 
leggja bílum á hjólastígum og lág-
marks hliðarbil við akstur fram úr 
reiðhjóli skal var 1,5 metrar. Þetta 
er meðal breytinga sem orðið hafa á 
frumvarpsdrögum til nýrra umferð-
arlaga í samráðsferli þess.

Frumvarpsdrögin voru lögð fram 
til kynningar í upphafi þessa árs og 
gafst almenningi kostur á að gera 
athugasemdir við það. Yfir fimmtíu 
athugasemdir bárust. Ný drög, þar 
sem tekið hefur verið tillit til ýmissa 
athugasemda, voru lögð fram í sam-
ráðsgátt ríkisstjórnarinnar í gær. 
Hægt verður að gera athugasemdir 
við þau til 10. ágúst.

Einna stærstum breytingum 
tók sá kafli sem tekur til reiðhjóla. 
Bætt var inn ákvæði um að nægi-
lega hægt skuli aka þegar ökutæki 
nálgast reiðhjól á eða við veg. Þá 
var einnig felld út fortakslaus 
skylda reiðhjólamanns til að hjóla 
á hjólastíg þegar göngustígur er við 
hlið hans. Var það gert með þeim 
rökum að á slíkum stígum sé hraði 
oft mikill og það henti ekki öllum 
hjólreiðamönnum. Því hafa þeir val 
um að hjóla á hjóla- eða göngustíg. 
Þá verður gangandi heimilt að nota 
hjólastíg sé enginn göngustígur eða 
gangstétt til staðar.

Texta draganna um ökunám var 
breytt til muna eftir athugasemdir 
frá Ökukennarafélaginu og öku-
kennaranemum. Þá var ákvæði um 
heimild sveitarfélaga til gjaldtöku af 
notkun nagladekkja felld úr drög-
unum. – jóe

Miklar 
breytingar á 
reiðhjólakafla

Hjólreiðamenn munu hafa val  
um göngu- eða hjólastíg.  
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

HM 2018 „Það er allt vitlaust hér um 
allar götur,“ segir Friðrika Benónýs-
dóttir sem stödd var í París í gær 
og upplifði fagnaðarlæti Parísar-
búa eftir sigur Frakka á Króötum í 
úrslitaleik Heimsmeistaramótsins í 
knattspyrnu.

„Ég er uppi í fjórtánda hverfi en 
ekki niðri í miðbæ þar sem allt er 
vitlaust. En hér er allt gjörsamlega 
geðbilað og búið að vera svo sem, 
síðan þremur klukkutímum fyrir 
leikinn.“

Fréttablaðið náði tali af Friðriku 
klukkan 23 að staðartíma og segist 
hún aðspurð ekki eiga von á því að 
fagnaðarlátum linni á kristilegum 
tíma. „Ó, nei. Það verður illa mætt í 
vinnu hér í fyrramálið er ég hrædd 
um,“ segir hún hlæjandi.

Friðrika segir gleðina hafa farið 
prúðmannlega fram, enn sem komið 
væri. „En eftir að þeir unnu undan-
úrslitaleikinn um daginn þurfti lög-
reglan að spreyja þá með táragasi. 
Þeir klifra upp á bíla, hoppa á bíl-
þökum og kasta kínverjum undir 
bíla bara af einskærri gleði. Þannig 
að það getur meira en verið að það 
þurfi að spreyja þá aftur.“

Sjálf vonaðist Friðrika til þess að 
Englendingar kæmust upp úr und-
anúrslitum enda eigi hún breskan 
tengdason. „Svo hef ég sjálf alltaf 
haldið með Ítölum þannig að ég 
ætlaði ekki einu sinni að horfa á 
keppnina. En svo er bara ekki annað 
hægt en að smitast af þessari fótbol-
tamaníu sem hér ríkir og það er bara 
dásamlegt að fá að upplifa þessa 
gleði.“

Friðrika var í fjórtánda hverfi 
borgarinnar, líkt og áður segir,  
þegar fagnaðarlætin eftir leikinn 

brutust út. Hún segir einfaldlega 
dásamlegt að sjá fólk á öllum aldri 
gleðjast saman. „Allt frá þriggja 
mánaða upp í 95 ára fagna saman 
og allir brostu eyrnanna á milli.“

Mikill fjöldi fólks horfði á leikina 
á börum og kaffihúsum sem sýndu 
leiki á stórum útiskjáum víðs vegar 
um borgina. Að sögn Friðriku var 
alls staðar troðfullt út úr dyrum 
og mörg hundruð manns sem ekki 
fengu sæti stóðu í röðum við hvert 
einasta kaffihús.

Aðspurð um uppáhaldsleikmann 
Frakka segist Friðrika sjá fólk í fót-
boltatreyjum með nöfnum ýmissa 
leikmanna. Í hennar hverfi búi þó 
mikið af svörtu fólki og það fari 
ekki fram hjá neinum hve heitt þeir 
elska hinn nítján ára gamla Kylian 
Mbappe. adalheidur@frettabladid.is 

Sennilegast illa mætt 
til vinnu í París í dag
Parísarbúar fögnuðu sigri á HM fram eftir nóttu. Friðrika Benónýsdóttir rithöf-
undur hreifst með í gleðinni og spáir lélegri mætingu á vinnustaði borgarinnar  
í dag. Hún segir dásamlegt að fá að upplifa gleðina með Frökkum í sigurvímu. 

En eftir að þeir 

unnu undanúrslita-

leikinn um daginn þurfti 

lögreglan að spreyja þá með 

táragasi. Þeir klifra upp á 

bíla, hoppa á bílþökum og 

kasta kínverjum undir bíla 

bara af einskærri gleði. 

Þannig að það getur 

meira en verið 

að það þurfi að 

spreyja þá 

aftur.

Friðrika Benónýs-
dóttir, rithöfundur

Það er allt „geðbilað“ í París segir Friðrika um stemninguna. NORDICPHOTOS/GETTY
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Yaris – verð frá: 2.380.000 kr. 
Yaris Hybrid – verð frá: 2.830.000 kr. 

Að fara af stað út í hvern dag á nettum og nýstárlegum Yaris er ómetanlegt. Þannig byrja allar ferðir vel, jafnt styttri sem lengri. 
Þessi pottþétta týpa er hlaðin orku og endurbættu Hybrid kerfi sem gerir þér fært að fljúga gegnum daginn.

Komdu og reynsluaktu Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með Yaris
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Orkuskiptin eru hafin! 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Yaris Hybrid
50% rafdrifinn*

*Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstíma Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvélar. Sjá nánar á www.toyota.is. 
   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.



FINNLAND Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna, lenti í Helsinki í 
gær, þar sem hann heldur á fund 
Vladimírs Pútín Rússlandsforseta 
sem fram fer í dag. 

Í viðtali við CBS-fréttastofuna í 
gær sagðist Bandaríkjaforseti ekki 
búast við miklu af fundi leiðtog-
anna tveggja. „Ég hef ekki miklar 
væntingar.“ Trump lofaði þó að 
„ekkert slæmt" myndi koma út úr 
fundinum. 

Mótmælendur streymdu út á 
götur höfuðborgar Finnlands 
í gær til að mótmæla fund-
inum. Fordæmdu þeir meðal 

annars ritskoðun fjölmiðla og 
sögðu leiðtogana tvo 

brjóta gegn mann-
réttindum.

Þá sagðist Bandaríkjaforseti ætla 
að ræða ákæru gegn tólf rússneskum 
embættismönnum við Rússlands-
forseta. Rússarnir tólf voru hand-
teknir á dögunum í tengslum við 
rannsókn sérstaks saksóknara í 
Bandaríkjunum á afskiptum Rússa 
af forsetakosningum í Bandaríkj-
unum árið 2016. 

Trump hefur, líkt og áður hefur 
komið fram, setið undir ásökunum 
um að hafa þegið aðstoð Rússa í 

aðdraganda forsetakosninganna. 
Fjórir fyrrverandi starfsmenn 

Trumps hafa verið handteknir í 
tengslum við rannsóknina, og hafa 
þrír þeirra játað sök.

Trump segir að líklegast verði 
niðurstaðan af fundinum helst 
samkomulag milli ríkjanna tveggja 
um að útrýma kjarnavopnum í 
þeirra eigu. Hann segir kjarnavopn 
„stærsta vandamálið í heiminum“.  
– ósk

Bandaríkjaforseti hefur ekki miklar væntingar til fundarins við Pútín

Vladimír Pútín, 
Rússlandsfor-

seti

DÓMSMÁL Maður sem sakfelldur var í 
Héraðsdómi Reykjavíkur 11. júlí fyrir 
kannabisræktun í Hafnarfirði fékk 
skilorðsbundinn dóm, meðal annars 
vegna þess hve langur tími leið frá 
upphafi rannsóknar þar til ákært var 
í málinu.

Rannsókn málsins hófst í byrjun 
apríl 2014. Tveir voru grunaðir um 
aðild að málinu, Jan Andrzej Morsz-
tyn og Kristján Haukur Einarsson. 
Þeir játuðu báðir í skýrslutöku hjá 
lögreglu 3. apríl. Kristján sagðist hafa 
staðið einn að ræktuninni og að Jan 
hefði ekki vitað af henni. Jan sagðist 
hins vegar, í skýrslutöku sama dag, 
sjálfur hafa staðið einn að ræktuninni 
og sagði Kristján ekkert hafa vitað um 
hana.

Þremur árum síðar, eða 24. apríl 
2017, mætti Kristján aftur til skýrslu-
gjafar hjá lögreglu og sagði að tveimur 
dögum áður en kannabisræktunin 
var upprætt hefði Jan sýnt honum 
ræktunina og spurt hvort hann væri 
tilbúinn til að taka hana á sig ef lög-
regla kæmi til með að uppgötva 
hana. Hefði Jan lofað honum pen-
ingagreiðslu fyrir að taka á sig sök. 
Þótt samningar um fjárhæðina hefðu 
ekki tekist þegar lögreglan upprætti 
ræktunina, hefði Kristján tekið á sig 
sökina eins og þeir hefðu samið um.

Hálfu ári síðar, í nóvember 2017, 
var ákæra gefin út á hendur þeim 
báðum.

Við aðalmeðferð málsins játaði Jan 
að hafa beðið Kristján að taka á sig 
sök í málinu og hefði hann ætlað að 
greiða honum fyrir það. Bar Kristján 
því við að hafa verið í mikilli neyslu 
á þeim tíma sem hann var beðinn að 
taka á sig sökina og á leiðinni í fang-
elsi hvort eð er. 

Fram kemur í dóminum að Krist-
ján var dæmdur í sextán mánaða 
fangelsi nokkrum dögum áður en 
ræktunin var upprætt. Sagðist Krist-
ján hafa rætt málið við saksóknara 
sem hafði málið til meðferðar hjá 
lögreglu og sagði málið þá hafa verið 

sent aftur til rannsóknar. Ekki hefði 
hins vegar verið rætt við hann aftur 
um málið.

Að mati dómsins eru frásagnir 
þeirra Jans og Kristjáns ótrúverðugar 
um að Kristján hafi ranglega játað á 
sig sök í öndverðu. Hins vegar skuli 
reisa á þeim sönnunargögnum sem 
lögð eru fyrir dóm og enginn sem gaf 
skýrslu fyrir dómi hafi borið að Krist-
ján hafi komið að ræktuninni og ekk-
ert annað sé handfast um sekt hans 
í málinu annað en játning hans hjá 
lögreglu sem hann dró síðar til baka 
bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. Þrátt 

fyrr það sem dragi úr trúverðugleika 
þess að Kristján hafi í raun og veru 
ranglega tekið sök í málinu, verði 
ekki litið svo á að sök hans hafi verið 
sönnuð þannig að hafið sé yfir skyn-
samlegan vafa. Var Kristján því sýkn-
aður af ákærunni.

Jan var því einn sakfelldur í málinu 
og við ákvörðun refsingar var tekið 
mið af hreinu sakavottorði hans, 
játningu og því að ákæra var ekki 
gefin út í málinu fyrr en í nóvember 
2017, meira en hálfu fjórða ári eftir að 
málið kom upp, í apríl 2014. 
adalheidur@frettabladid.is

Fékk skilorð vegna tafa við 
rannsókn máls hjá lögreglu

Yfir tíu kíló af marijúana voru gerð upptæk auk ýmiss konar búnaðar til ræktunar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Maður fékk 15 mánaða 
skilorðsbundinn dóm 
fyrir stórfellda kanna-
bisræktun. Tveir játuðu 
brotið í upphafi og 
útilokuðu aðild hins. 
Annar dró játningu sína 
til baka og var sýknaður. 

Mótmælendur 

streymdu út á götur 

Helsinki í gær til að 

mótmæla fundinum. 

SKATTAR Yfirskattanefnd (YSKN) stað-
festi úrskurð Ríkisskattstjóra um að 
ekki skuli fella niður bifreiðagjöld af 
gömlum Toyota Land Cruiser. Deilt 
var um aldur bifreiðarinnar.

Í lögum er kveðið á um að ekki 
skuli greiða bifreiðagjöld af bifreiðum 
25 ára eða eldri. Eigandi bifreiðarinn-
ar sagði að hún væri árgerð 1993 en 
þá var hún fyrst skráð á götuna. Í 
bókum Samgöngustofu var hún hins 
vegar skráð árgerð 1994. 

YSKN taldi ekki forsendur til ann-
ars en að byggja á skráningu Sam-
göngustofu. Kröfu um niðurfellingu 
gjaldsins var því hafnað. – jóe

Þarf að greiða 
gjöld af Cruiser

BRUNI Reykskynjari og snarræði 
fólks á vettvangi varð til þess að 
ekki fór illa þegar eldur kom upp í 
sumarhúsi á Suðurlandi í fyrrinótt.

Lögreglu barst tilkynning um 
eldinn um klukkan fimm aðfaranótt 
sunnudags. Fjórir voru í húsinu og 
höfðu þeir komist út af sjálfsdáðum 
þegar slökkvilið bar að garði. Reyk-
skynjari í bústaðnum gerði fólkinu 
viðvart um að eldur logaði þar og 
komst það undan vegna þess.

Í tilkynningu frá Brunavörnum 
Árnessýslu segir að greiðlega hafi 
gengið að slökkva eldinn en talsvert 
tjón hafi orðið vegna brunans. Elds-
upptök liggja ekki fyrir en rannsókn 
á þeim er í höndum lögreglunnar. 
– jóe

Skynjari reið 
baggamuninn

Greiðlega gekk að slökkva eldinn. 
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Takk fyrir frábært Símamót. 
Sjáumst á næsta ári!
 

Áfram stelpur!



UMHVERFI „Við erum bara að höfða 
til veitingamanna og hvetja þá til að 
leita annarra leiða en að kaupa fisk 
úr sjókvíaeldi og bjóða upp á fisk 
sem er veiddur á sjálfbæran hátt úr 
landeldi sem rekið er í sátt og sam-
lyndi við umhverfi og náttúru,“ 
segir Ingólfur Ásgeirsson, stofnandi 
umhverfissjóðsins Icelandic Wild-
life Fund. 

Sjóðurinn framleiðir límmiða 
til að auðkenna veitingahús sem 
styðja vistvæna framleiðslu og bjóða 
ekki upp á fisk sem framleiddur er í 
sjókvíaeldi. Á límmiðunum sem sjá 
má við inngang nokkurra veitinga-
húsa í Reykjavík, stendur: „Við bjóð-
um aðeins lax úr sjálfbæru landeldi.“ 

Hann nefnir nokkur veitingahús 
sem þegar hafa fengið límmiða en 
mörg önnur séu að skipta um birgja. 
Þá hafi matvöruverslanir einnig lýst 
áhuga.

„Að okkar dómi er um að ræða 
stærsta umhverfismál á Íslandi í dag,“ 
segir Ingólfur. Hann segir markmið 
sjóðsins fyrst og fremst vera að vekja 
athygli almennings á þeim hættum 
sem opið sjókvíaeldi valdi náttúru 
og umhverfi landsins, fyrir lífríki 
fjarðanna, botndýr, rækju og þorsk 

og að öll sú mengun sem fari óheft 
frá eldinu sturtist bara beint í hafið.

Ingólfur segir villta laxinn deyj-
andi tegund um heim allan. „Ísland 
er síðasta vígi villta laxins í heim-
inum. Ef þessi barátta tapast hér þá 
er bara úti um þessa dýrategund. Það 
var lax í mörgum löndum á megin-
landi Evrópu og í Bandaríkjunum 
fyrir nokkrum árum en þetta er bara 
allt horfið. Ef þetta sjókvía eldi fær 
að ganga fram mun það sama gerast 
hér og annars staðar. Ef villti laxa-
stofninn hér blandast einhverjum 
norskum eldislaxi sem er framandi 
í íslenskri náttúru þá er skaðinn 
óafturkræfur,“ segir Ingólfur.

„Það er mikið spurt hvernig lax 

við erum með. Fólk er að spá í þetta,“ 
segir Hrefna Sætran sem rekur Grill-
markaðinn og Fiskmarkaðinn. 
Miðar frá Icelandic Wildlife Fund 
eru komnir í glugga beggja veitinga-
húsanna. 

Hún segir of snemmt að spyrja um 
áhrif límmiðanna enda nýkomnir 
upp en hún segir fólk verða mjög 
fegið og ánægt að heyra hver upp-
runi laxins á matseðlinum sé. 
adalheidur@frettabladid.is

Veitingahús á móti sjókvíaeldi
Nokkur veitingahús í Reykjavík sniðganga lax úr sjókvíaeldi og taka þátt í baráttu gegn slíkri framleiðslu. 
Hrefna Sætran, kokkur og veitingahúsaeigandi, segir viðskiptavini sína spá í hvaðan fiskurinn kemur.

Veitingahús með límmiða:

Apótekið
Fiskmarkaðurinn
Grái kötturinn
Grillmarkaðurinn
Messinn

Sumac
Sushi Social
Sæta svínið
Tapasbarinn

Ingólfur Ásgeirsson hjá Icelandic Wildlife Fund hvetur veitingamenn til að bjóða upp á fisk sem er veiddur í sátt við náttúruna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ísland er síðasta vígi 

villta laxins í 

heiminum. Ef þessi barátta 

tapast hér þá er bara úti um 

þessa dýrategund. 

Ingólfur Ásgeirsson, stofnandi  
Icelandic Wildlife Fund

BRETLAND Lögregla var kölluð til í 
Harrow-hverfi í London aðfaranótt 
laugardags eftir að íbúi þar tilkynnti 
um innbrot í íbúð sína. Laganna 
verðir gripu þrjótinn glóðvolgan 
en hann var annars lags en þeir áttu 
von á.

Þegar lögreglu bar að garði blasti 
við þeim íkorni í stofunni. Sá hafði 
laumað sér inn um opinn glugga og 
lét öllum illum látum í íbúðinni. 
Þegar loks tókst að hafa hendur í 
hári hans var íkornanum hleypt út 
í náttúruna á nýjan leik.

„Íbúinn var mjög órólegur og 
stressaður enda hafði konan heyrt 
brothljóð og umrót í stofu sinni. 
Var það ástæða þess að hún hringdi 
í neyðarlínuna,“ segir talsmaður 
lögreglunnar í Vestur-London. Hún 
bætti því við að ekki væri búist við 
að brot íkornans kæmi til með að 
hafa einhverjar afleiðingar fyrir 
hann. – jóe

Innbrotsþjófur 
reyndist íkorni

DÓMSMÁL Einstaklingur þarf að 
greiða lögmanni 2,5 milljónir vegna 
tæplega 97 klukkustunda vinnu 
sem sá síðarnefndi innti af hendi 
við rekstur dómsmáls fyrir hann 
í héraði og Hæstarétti. Fyrir hafði 
einstaklingurinn greitt 2,5 milljónir 
vegna málsins.

Ágreiningur um það hvort reikn-
ingurinn fæli í sér hóflegt endur-
gjald var lagður fyrir úrskurðar-
nefnd lögmanna. Um tvö aðskilin 
mál, sem voru flutt samhliða í hér-
aði og Hæstarétti árin 2015 og 2017, 
var að ræða. Fólkið tapaði málunum 
í héraði en þau unnust í Hæstarétti 
og voru samtals tvær milljónir 
dæmdar í málskostnað.

Málskostnaðurinn kom til frá-
dráttar eftirstöðvunum en þær 
námu 2,5 milljónum en nokkur 
afsláttur hafði verið gefinn frá taxta 
lögmannsins. Alls fóru 306 vinnu-
stundir í undirbúning málsins af 
hálfu lögmannsins. Nefndin féllst 
á það að tímafjöldinn hefði verið í 
hæsta lagi en þó réttlætanlegur með 
tilliti til umfangs málanna. Milljón-
irnar 2,5 þóttu því hæfilegt endur-
gjald vegna málsins. – jóe

2,5 milljónir 
hóflegt 
endurgjald

Staðinn að verki. NORDICPHOTOS/GETTY

PERSÓNUVERND Það má búast við 
að einhverjir hnökrar verði í byrj-
un, þannig hefur það verið annars 
staðar í Evrópu,“ segir Helga Þóris-
dóttir, forstjóri Persónuverndar, um 
gildistöku nýrra persónuverndar-
laga í gær.

Unnið hefur verið að undirbún-
ingi fyrir hina nýju löggjöf hjá flest-
um fyrirtækjum landsins, sveitar-
félögum og stofnunum ríkisins og 
það á eftir að koma í ljós hve vel 
stofnanir og fyrirtæki verða undir-
búin þegar einstaklingar fara að 
herja á um réttindi sín. 

Helga segir algera sprengju hafa 
orðið í kvörtunum hjá Persónu-
verndarstofnunum víða um Evrópu 
eftir gildistöku laga þar og dæmi séu 
um að yfir þúsund mál hafi borist á 

fyrstu vikum eftir gildistöku lag-
anna, bæði í Danmörku og Írlandi. 
Í Frakklandi hafi aukningin verið 
50 prósent samanborið við árið á 
undan.

Helga segir að þótt Persónuvernd 
hafi verið efld til muna og starfsfólki 
fjölgað úr sjö í tólf dugi það engan 
veginn. „Ég þyrfti helst að fá fimm 
nýja lögfræðinga strax á morgun 
til að takast á við þennan gríðar-
lega verkefnahala sem fyrir er auk 

allra þessara nýju verkefna,“ segir 
Helga og nefnir nýjar eftirlitsskyldur 
stofnunarinnar, þrengri tímafrest og 
aukið erlent samstarf sem kemur 
til vegna nýrra kæruleiða þvert á 
landamæri.

Helga segir að skoða þurfi hvort 
og hvernig megi klára málahalann, 
mögulega með lagasetningu. Í Sví-
þjóð hafi stofnunin til dæmis heim-
ild til að vísa málum frá ef úrskurður 
liggur fyrir í sambærilegu máli. Þá 
hafi Samkeppniseftirlitið heimild 
til að forgangsraða málum og taka 
ekki öll mál fyrir. „Það gefur auga-
leið að með mjög takmarkaðan 
fjölda starfsmanna að fást við 750 
mál og svo kemur kannski sprengja 
af nýjum málum, þá verður að 
bregðast við því.“ – aá

Persónuvernd of fáliðuð til að takast á við breytingarnar

Ný persónuverndarlög tóku gildi í gær á fimmtugsafmælisdegi Helgu  
Þórisdóttur, forstjóra Persónuverndar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég þyrfti helst að fá 

fimm nýja lögfræð-

inga strax á morgun.

Helga Þórisdóttir,  
forstjóri Persónuverndar
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KOMDU Í REYNSLUAKSTUR OG UPPLIFÐU ÞAÐ NÝJASTA 

OG FULLKOMNASTA Í RAFBÍLATÆKNI.

Sheer
Driving Pleasure

BMW i3 ER ENGINN VENJULEGUR RAFBÍLL. BMW i3 ER FYRSTI FJÖLDAFRAMLEIDDI 
BÍLLINN Í HEIMINUM MEÐ YFIRBYGGINGU ÚR HÁSTYRKTUM KOLTREFJUM OG EINI 
RAFBÍLLINN Í HEIMINUM MEÐ VOTTAÐ 100% HREINT FRAMLEIÐSLUFERLI.

BMW i3. VERÐ FRÁ: 4.490.000 KR.

RAFBÍLL ÞARF EKKI AÐ 
LÍTA HVERSDAGSLEGA ÚT.



Frakkar fara með bikarinn heim

1. Tilfinningarnar báru Didier 
Deschamps, þjálfara franska 
liðsins, ofurliði að leik loknum.
MYNDIR: NORDICPHOTOS/GETTY

4. Vladimír Pútín Rússlandsfor-
seti klappar bikarnum, meðan 
forseti FIFA horfir á.

3. Fjórir meðlimir Pussy Riot 
hlupu inn á völlinn í lögreglubún-
ingum. Með gjörningnum vildu 
þær mótmæla lögregluofbeldi.

2. Oliver Giroud og liðsfélagar 
hans hlaupa um völlinn með 
franska fánann eftir að sigurinn 
var í höfn.

5. Fyrirliði króatíska landsliðsins, 
Luka Modric, faðmar forseta 
Króatíu, Kolinda Grabar- Kitaro-
vic, innilega að leik loknum. 

1

2 3

4 5
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Í tilefni af 85 ára afmæli Síríus höfum við falið fimm Gullna miða með gómsæta 
Nóa Síríus rjómasúkkulaðinu. Gullni miðinn gæti því leynst með uppáhalds 
súkkulaðinu þínu og þú gætir unnið 100.000 kr. ferðavinning frá Icelandair.  

Síríus súkkulaði, svo gott í 85 ár.
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Þarna myndi 

ráðherrann 

einnig hitta 

fólk sem gæti 

sagt honum 

frá heimi sem 

er allt annars 

konar en 

forréttinda-

heimurinn.

 

Með persónu-

upplýsingar 

er hins vegar 

hægt að 

misfara, eins 

og dæmin 

sanna.

Í gær, sunnudaginn 15. júlí, tók gildi hér á landi ný lög-
gjöf um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 
sbr. lög nr. 90/2018. Með lögunum er ákvæðum reglu-

gerðar Evrópuþingsins og -ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. 
apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upp-
lýsinga veitt lagagildi hér. Lögin marka tímamót í sögu 
persónuréttinda í Evrópu, þar sem stjórn persónuupp-
lýsinga er færð í auknum mæli til eigenda þeirra, þ.e. 
okkar einstaklinganna. Við munum því hvert og eitt fá 
aukinn ákvörðunarrétt yfir því hverjir vinna persónu-
upplýsingar um okkur, hvenær og í hvaða tilgangi. Mark-
miðið er að fyrirtæki, stjórnvöld, sveitarfélög og allir þeir 
sem vinna persónuupplýsingar, geti sýnt fram á að þeir 
fylgi settum reglum. Óheimilt er að miðla, samkeyra, 
geyma eða vinna með persónugreinanlegar upplýsingar, 
nema hafa til þess heimild, t.d. samþykki, samning eða 
lagaheimild. Þröngar undantekningar gilda hér.

Hvers vegna þurfti nýja persónuverndarlöggjöf?
Þær tæknilegu framfarir sem átt hafa sér stað undanfarið 
hafa gjörbreytt lífi okkar og daglegri hegðun. Nettengd 
snjalltæki gera okkur kleift að tengjast hvert öðru og 
sækja upplýsingar hvenær sem er sólarhringsins auk 
þeirra þæginda að fjarstýra tækjum á heimilum og 
annars staðar. Heilbrigðisþjónusta stendur í auknum 
mæli til boða á netinu og sama á við um kennslu í skóla-
stofum. Með tilkomu gríðargagna (e. big data) og þeirri 
úrvinnslu sem gervigreind, algrím og sjálfvirk ákvarð-
anataka véla bjóða upp á, er orðið mögulegt að kort-
leggja allt líf einstaklinga – allar ferðir okkar, athafnir og 
gjörðir – á öllum þeim sviðum þar sem tækni er notuð. 
Þessi staða hefur leitt til gríðarlegs ójafnvægis og hefur 
gert einstaklinga berskjaldaða fyrir valdi þeirra sem búa 
yfir persónuupplýsingum.

Án persónuupplýsinga og gagna er ekkert hagkerfi og 
verðmætustu fyrirtæki heims í dag eru orðin gagnafyrir-
tæki. Með persónuupplýsingar er hins vegar hægt að 
misfara, eins og dæmin sanna. Þess vegna þurfum við 
sterka löggjöf sem tryggir stjórnarskrárvarinn rétt til frið-
helgi einkalífs og persónuverndar.

Ný löggjöf tekur gildi

Komið í allar  
helstu verslanir

Helga  
Þórisdóttir 
forstjóri Per-
sónuverndar

Það er almenn vitneskja að stjórnmála-
menn starfa í umboði þjóðarinnar en 
sjálfir eru þeir furðu gjarnir á að gleyma 
því, og alveg sérstaklega fái þeir titilinn 
ráðherra. Oft líður ekki langur tími frá því 
að þeir hafa tekið við lyklum að ráðuneyti 

sínu þar til þeir fara að haga sér eins og þeir lifi og 
starfi í sérhönnuðum einkaheimi þar sem ekki er gert 
ráð fyrir að rætt sé við fólkið í landinu.

Ráðherrar lesa óteljandi skjöl og skýrslur og ráð-
færa sig við ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og hóp 
aðstoðarmanna. Þannig lokast þeir inni í ráðuneytum. 
Aðferð þeirra til að halda tengslum við fólkið í landinu 
er að mæta í fjölmiðlaviðtöl og koma pólitískum 
boðskap sínum til þjóðarinnar og gefa um leið mynd 
af sjálfum sér. Sú mynd er ekki alltaf aðlaðandi því of 
algengt er að ráðherrar tali af yfirlæti. Stundum má 
jafnvel greina ákveðinn þreytutón í raddblænum, 
eins og verið sé að koma því til skila að málið sem 
til umræðu er sé miklu flóknara en svo að einfaldur 
almenningur fái skilið það. Því miður ber á því að ráð-
herrar í núverandi ríkisstjórn hafi þennan háttinn á og 
má þar nefna fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra.

Það er ekkert aðlaðandi við stjórnmálamann sem 
hjúpar sig hroka. Ráðherrar njóta forréttinda, fyrir 
það eiga þeir að vera þakklátir og auðmjúkir. Þeir eiga 
ekki að verða svo háðir lúxusnum sem þeir njóta að 
þeir fjarlægist fólkið í landinu og hafi hvorki áhuga 
né skilning á kjörum þess. Vafalaust eru ráðherrar 
önnum kafnir flesta daga, eins og annað vinnandi fólk 
í þessu landi, en þeir ættu samt að gefa sér tíma til að 
hitta hinn almenna borgara. Það er ekki nóg að koma 
sér upp mannlegri og hlýlegri hlið rétt fyrir kosningar, 
hana þarf að sýna oftar, sé hún á annað borð til.

Það er afar erfitt fyrir hinn almenna borgara að fá 
fund með ráðherrum og öðrum ráðamönnum. Borgar-
stjóri auglýsir að vísu slíka fundi en það er engu líkara 
en þeir séu einungis til málamynda. Sá sem óskar eftir 
fundi þarf að fylla út eyðublað með nákvæmri lýsingu 
á erindi sínu, sem síðan fer í hendur aðstoðarmanna 
sem líkast til eru fljótir að gleyma því í kerfinu þyki 
þeim það lykta af vandræðagangi og óþægindum. Það 
er örugglega enn erfiðara fyrir almenning í landinu að 
ná fundi ráðherra á skrifstofu hans. Slíkir fundir bjóða 
vissulega upp á að einhverjir leiðindapésar læði sér 
inn og röfli í ráðherra, en það kostar einungis stundar 
óþægindi. Þarna myndi ráðherrann einnig hitta fólk 
sem gæti sagt honum frá heimi sem er allt annars 
konar en forréttindaheimurinn. Þar borga einstakl-
ingar okurleigu í hverjum mánuði og eiga vart fyrir 
mat seinni part mánaðar. Vissulega óþægilegar stað-
reyndir sem freistandi er að víkja frá sér. Ráðherrar 
verða samt að vita af þeim. Þeir einstaklingar sem láta 
sig hag fólk engu skipta eiga ekki erindi í stjórnmál.

Ráðherra er 
ekki við

Gleðilegt afmæli
Ný persónuverndarlög, oft 
kennd við GDPR, tóku gildi 
hér á landi í gær. Margir hafa 
orðið varir við áhrif þeirra á 
veraldarvefnum enda keppast 
heimasíður nú um að minna 
fólk á „smákökur“ sem þær nota 
til að vakta notkun. Sama dag 
og lögin tóku gildi átti forstjóri 
Persónuverndar, Helga Þóris-
dóttir, afmæli. Gera má ráð fyrir 
því að lögin muni hafa umtals-
verð áhrif á hana og hennar 
stofnun en Persónuvernd er 
langt frá því að hafa nægilegan 
mannafla til að takast á við 
breytingarnar. Til hamingju 
með daginn, Helga.

Ferskur blær
Fréttir af því að brotið hafi 
verið á Ástráði Haraldssyni, nú 
héraðsdómara, við ráðningu í 
störf eða skipun í embætti hafa 
verið tíðar undanfarið ár. Fyrst 
var það Sigríður Á. Andersen 
dómsmálaráðherra sem braut 
gegn honum við skipun dómara 
í Landsrétt og fyrir helgi var sagt 
frá því að Reykjavíkurborg hefði 
brotið jafnréttislög þegar Ebba 
Schram var gerð að borgarlög-
manni fram yfir hann. Ástráður 
endaði í Héraðsdómi Reykja-
víkur og fagna allir áhugamenn 
um niðurstöðukafla dóma því 
en dómar Ástráðs eru oft því 
marki brenndir að vera margfalt 
skemmtilegri aflestrar en aðrir 
dómar. joli@frettabladid.is
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Lager á hafnarsvæðinu
3.650 m2 á Holtavegi 10

Lager með bjartri skrifstofu og starfsmannaaðstöðu. Hægt er að hafa allt að þrjár innkeyrsluhurðir en Reitir munu laga rýmið 
að þörfum leigutaka. Lofthæð er 4,50 m undir plötu en 3,83 m undir bita. Skrifstofurýmið er með góðum gluggum til norðurs 
og möguleiki er á snyrtilegri móttöku fyrir viðskiptavini. 

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Í skóla dóttur minnar áttu 
nemendurnir að gera verkefni 
fyrr á árinu um árið 1918. Við 

foreldrarnir fórum að sjálfsögðu 
á sýninguna, þar sem hettu-
peysuklæddir unglingarnir sýndu 
afrakstur vinnu sinnar. Það kom 
skemmtilega á óvart hve mikil 
natni einkenndi verkefnin. Ein-
hvern veginn heldur maður sífellt 
að unglingar séu í ruglinu, sem þeir 
eru auðvitað ekki. Maður sjálfur 
er í ruglinu að halda að unglingar 
séu í ruglinu. Þetta var ferlega flott 
sýning.

Þegar ég gekk á milli verkanna 
og las kennaratyggjófastar rit-
gerðir nemendanna á veggjunum 
og skoðaði það sem þeir höfðu 
búið til – líkan af Kötlu og hvað-
eina – rann upp fyrir mér ljós. Ég 
varð fyrir töluverðum hughrifum 
og þau voru þessi: Hvílíkt rosa-
legt hörmungarár var þetta ár 
1918. Það var ekki eitt, það var 
allt. Kötlugos, frostaveturinn 
mikli, spænska veikin. Verk 
dóttur minnar og hennar hóps var 
dúkka, sem þau föndruðu, sem lá í 
rúmi. Verkið fjallaði um einkenni 
spænsku veikinnar. Úr eyrum, nefi, 

augum og munni dúkkunnar lak 
blóð. Spænska veikin hafði þau 
áhrif á fórnarlömb sín að blóð 
rann úr öllum opum líkamans.

Stemningin í landinu
Mörg hundruð manns létu lífið í 
viðureigninni við spænsku veikina 
á haustmánuðum 1918, ekki síst 
ungt fólk. Í öðru verkefni í ár, á 
öðrum vettvangi, hefur einnig 
verið fjallað um árið 1918. Það var 
samstarfsverkefni Listahátíðar, 
Landsbókasafnsins og Ríkisút-
varpsins og hét R1918. Þar lásu 
alls konar núlifandi Íslendingar 
stutt brott, eitt á dag, úr bréfum 
og öðrum rituðum heimildum frá 
þessu ári. Þetta var spilað í hádeg-
inu núna fram í júní. Þeir lestrar 
gáfu frábært innlit í tíðarandann 
fyrir hundrað árum. Allnokkrum 
sinnum ber það á góma hvað 
kirkjuklukkurnar klingdu nánast 
stanslaust. Það var eiginlega alltaf 
verið að jarða í Dómkirkjunni.

Aðrar heimildir lýsa því hvernig 
fólk á sveitabæjum víðs vegar um 
land reyndi að koma í veg fyrir 
heimsóknir. Óttinn við sýkingu 
gróf um sig. Fólk á ferðum milli 
landshluta var ekki velkomið á 
bæjum. Því var bægt frá. Þann-
ig var árið 1918. Og í undanfara 
þessara hörmuna var semsagt 
frostaveturinn mikli, á fyrri hluta 
ársins, og svo gos í Kötlu, sem er 
ekkert smáræði. Já, og eitt stykki 
heimsstyrjöld hafði líka geisað í 
nokkur ár.

Fullveldi í harðræði
Í miðju harðræðinu hlaut Ísland 
fullveldi. Því fögnum við í ár. Núna 
á miðvikudaginn verður haldinn 
hátíðarþingfundur Alþingis á Þing-
völlum af þessu tilefni. Ég get ekki 
að því gert, en mér finnst það á ein-
hvern hátt svo ótrúlega viðeigandi 
að íslenska fullveldið skyldi vera 
gróðursett við svona svakalega 
erfiðar aðstæður. Er ekki allt gert 
hér við erfiðar aðstæður, í stöðugri 
viðureign við harðræðið? Maður 
sér fyrir sér 1. desember 1918. Eftir 
ræðu Sigurðar Eggertz er íslenski 
ríkisfáninn dreginn að hún yfir 
stjórnarráðsdyrunum. „Hátíðin 

var stutt en góð,“ segir í lýsingu 
sjónarvotts. Maður sér fyrir sér fölt 
fólk, bugað af ógn sóttarinnar og 
dauðsföllum nákominna, standa 
við stjórnarráðið á þessum merku 
tímamótum og fagna í þögn. „Þetta 
var þó betra en ekkert,“ segir 
heimildarmaður, „enda gaf guð 
svo fagurt veður að minnilegt mun 
verða“. Hann sér björtu hliðarnar. 
Aðrar heimildir segja að það hafi 
verið hrímkalt.

Þrír lærdómar
„Þetta er merkisdagur mikill í 
sögu landsins, ef hún fær að verða 
lengri,“ heldur sjónarvottur áfram. 

Þetta er athyglisvert orðalag. Eftir 
allar þessar hörmungar var þetta 
líklega nærtæk og áleitin spurning: 
Verður saga landsins lengri?

Hún varð lengri. Hún verður 
vonandi miklu lengri. Hvers eigum 
við að minnast í ár? Um hvað 
ætti hátíðarfundur á Þingvöllum 
í tilefni fullveldisins að fjalla og 
öll önnur hátíðarhöld í tilefni af 
hundrað ára afmæli fullveldisins? 
Ég legg til þetta:

Minnumst þess hvað samfélagið 
hefur þróast og batnað rosalega 
síðan árið 1918, hvað framþróunin 
hefur þrátt fyrir allt verið mikil. 
Fögnum því. Minnumst þó líka 
hins, að þrátt fyrir að hörmungar 
ársins 1918 virðist á þessari stundu 
fjarlægar þá geta þær allar átt sér 
stað aftur með engum fyrirvara, 
jafnvel allar á sama árinu eins og 
þá: Eldgos, banvæn farsótt, frosta-
vetur og heimsstyrjöld. Heimurinn 
er þannig samur við sig.

Þriðji lærdómurinn er því líklega 
mikilvægastur. Sama hvernig allt 
fer, gleymum ekki að njóta lífsins 
og fagna hverjum nýjum degi, líkt 
og væri hann sá síðasti. Fallegasti 
vitnisburður heimildanna eru 
skrifin sem greina einmitt frá því 
hvernig Íslendingar gerðu sér samt 
glaðan dag undir stöðugum óm 
líkklukkunnar. Franz Håkansson 
leigði Iðnó undir dansleiki og 
veislur, kvöldin hjá séra Friðriki 
voru smekkfull og dansskemmt-
anir frú Stefaníu Guðmundsdóttur 
voru vel sóttar. Í erfiðleikunum dó 
ekki gleðin. Myrkrið sigraði ekki.

Árið 1918
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Gullkynslóðin 
er rétt að byrja
Franska landsliðið vann annan heimsmeistaratitil 
sinn í gær með sigri á Króatíu. Búast má við að þeir 
tefli fram sambærilegu liði á næsta HM í Katar 2022. 
FÓTBOLTI Franska landsliðið undir 
stjórn Didier Deschamps stóð undir 
væntingum og vann annan heims-
meistaratitilinn í sögu landsins eftir 
4-2 sigur á Króatíu í gær. Varð De-
schamps um leið þriðji maðurinn í 
sögunni sem vinnur HM sem bæði 
leikmaður og þjálfari, tuttugu árum 
og þremur dögum eftir fyrsta titil 
Frakka á heimavelli.

Króatar voru komnir í úrslita-
leikinn í fyrsta sinn og voru eflaust 
hissa á hversu mikið þeir fengu að 
halda boltanum en Frakkar voru 
reiðubúnir þegar Króatar sofnuðu 
á verðinum.

Frakkland leiddi 2-1 í hálfleik 
eftir að hafa fengið vafasaman víta-
spyrnu- og aukaspyrnudóm sem 
skilaði tveimur mörkum. Tvö mörk 
í upphafi seinni hálfleiks virtust 
ætla að gera út um vonir Króata 
en fyrirliði Frakka, Hugo Lloris, 
hleypti spennu í leikinn á ný.  Mario 
Mandzukic sem skoraði sjálfsmark 
fyrr í leiknum nýtti sér mistök Lloris 
og minnkaði muninn fyrir Króata 
en lengra komust þeir ekki.

Franska liðið undir stjórn De-
schamps lagði þennan leik, rétt 
eins og leikinn gegn Belgíu, meist-
aralega upp. Í vörninni stóðu þeir 
vaktina vel og nýttu vel hraða Kylian 
Mbappe til að sækja á vörn Króata, 
sérstaklega þegar líða tók á leikinn. 
Í úrslitaleiknum gegn Portúgal á EM 
2016 voru Frakkar talsvert meira 
með boltann og fengu góð færi, líkt 
og Króatía í gær, en Frakkar lærðu af 
mistökum sínum og fara heim með 
sigurverðlaunin í farteskinu.

Deschamps var skiljanlega í skýj-
unum eftir leik og hrósaði ungum 
kjarna liðsins.

„Þessi hópur á allt hrós skilið, það 
var erfitt að tapa úrslitaleiknum 
á EM en við lærðum heilmikið af 
því. Við áttum skilið að vinna, við 
vorum sterkir andlega og skoruðum 
fjögur mörk,“ sagði Deschamps og 
hélt áfram:

„Þetta er ungt lið sem vann 
stærsta titil heimsins og ekki allir 
leikmenn orðnir tvítugir,“ sagði 
Deschamps.

Það er óhætt að segja að fram-
tíðin sé björt hjá franska lands-
liðinu. Búast má við að níu af ellefu 
leikmönnunum sem byrjuðu í gær 
geri enn tilkall til byrjunarliðssætis 
í Katar 2022. Þrír leikmenn eru yfir 
þrítugt, Hugo Lloris, Blaise Matuidi 
og Olivier Giroud, en markmaður-
inn Lloris gæti enn varið mark 
Frakklands að fjórum árum liðnum.

Frakkland hefur svo úr afar 
góðum efnivið að velja til að leysa 
af Giroud og Matuidi sem ætti ekki 
að veikja liðið. Gæti þetta því verið 
aðeins byrjunin á gullöld Frakk-
lands í knattspyrnu. 
kristinnpall@frettabladid.is

Meðalaldur byrjunarliðs 

Frakklands í gær var aðeins 

25,8 ár. 

Stjarna dagsins á
HM 2018

Antoine Griezmann, framherji 
Frakklands, átti stóran hlut í 
þremur mörkum liðsins í sigrinum 
á Króötum í gær. Eftir að hafa valdið 
vonbrigðum í úrslitaleiknum á EM 
gegn Portúgal árið 2016 
náði hann að svara 
gagnrýnisröddum 
í gær.

Lagði hann 
upp tvö mörk, eitt 
fyrir Paul Pogba en 
Mario Mandz ukic 
skallaði fyrirgjöf 
Griezmann í eigið net 
í upphafi leiks. 

Þá var hann 
ískaldur á víta-
punktinum þegar á 
hann reyndi í fyrri 
hálfleik.

Þrátt fyrir að 
augu heimsins 
beinist að Mbappe 
eftir sýningu 
hans í útsláttar-
keppninni gleymist 
ekki að Griezmann 
lagði upp fjögur og 
skoraði önnur þrjú í 
útsláttarkeppninni.

Stjarna hins 19 ára gamla Kylian Mbappe skein skært í Rússlandi aðeins 18 mánuðum eftir að hann skaust fram í sviðsljósið með Monaco. NORDICPHOTOS/GETTY 

FÓTBOLTI Króatíski miðjumaðurinn 
Luka Modric var valinn besti leik-
maður HM í knattspyrnu sem lauk 
í Rússlandi í gær. Valið var tilkynnt 
eftir 2-4 tap Króata gegn Frakklandi 
í úrslitaleiknum. Eden Hazard og 
Antoine Griezmann voru næstir í 
kosningunni.

Modric var einn besti leikmaður 
Króata sem komst óvænt í úrslita-
leikinn í fyrsta sinn en þurfti að 
horfa á eftir titlinum til Frakkanna. 
Er þetta í fimmta sinn í síðustu sex 
keppnum sem leikmaður silfurliðs-
ins er kosinn bestur. 

Á sama tíma var tilkynnt að Kyli-
an Mbappe, ungstirni Frakklands, 
hefði verið valinn besti ungi leik-
maður mótsins. Fetar hann með því 
í fótspor liðsfélaga síns, Paul Pogba, 
sem hlaut þessi verðlaun árið 2014.

Harry Kane tók gullskóinn með 
sex mörk en jafnir í öðru sæti voru 
þeir Mbappe, Antoine Griezmann 
og Romelu Lukaku. Fær Griezmann 
silfur- og Lukaku bronsskóinn.

Að lokum fékk Thibaut Courtois 
útnefninguna markmaður mótsins 
og Spánverjar fengu háttvísiverð-
laun FIFA. – kpt

Modric valinn 
bestur á HM

GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
komst aldrei á flug á lokahringnum 
á Marathon Classic-mótinu á LPGA-
mótaröðinni í gær og lék á fjórum 
höggum yfir pari. Þýddi það að hún 
lauk leik á mótinu á pari en hún lék 
síðustu 27 holurnar á sex höggum 
yfir pari.

Náði Ólafía um tíma 12. sæti á 
þriðja hringnum áður en henni fór 
að fatast flugið. Var hún í 39. sæti 
fyrir lokahringinn en fjórir skollar 
þýddu að hún endaði í 56. sæti 
ásamt sex öðrum kylfingum.

Fær Ólafía verðskuldaða hvíld 
í vikunni eftir fimm vikna törn á 
LPGA-mótaröðinni en næstu tvö 
mót eru á Bretlandseyjum, Opna 
skoska- og Opna breska meistara-
mótið. – kpt

Ólafía í 56. sæti
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Steindór Grétar Jónsson segir Berlínarbúa geta hlegið að flestu nema gríni sem er á kostnað þeirra sem minna mega sín.  MYND/ERNIR

Allt getur verið fyndið 
í réttu samhengi
Steindór Grétar Jónsson vann sem sérfræðingur í fjármálaráðuneytinu þeg-
ar hann ákvað að söðla um og flytja til Berlínar þar sem hann kemur fram á 
grínklúbbnum Comedy Café Berlin með alþjóðlegum hópi grínista. ➛2



Steindór kemur reglulega fram á Comedy Café Berlin þar sem hann vinnur með hópi fólks af ýmsum þjóðernum. 

„Þetta er bara eins og með önnur áhugamál, að maður þarf að vinna í að verða betri.“  

Aðdragandi flutninganna var 
sá að haustið 2016 komst 
kærastan mín, Kristjana 

Björg Reynisdóttir, inn í fatahönn-
unarnám þannig að við hættum í 
vinnunum okkar og fluttum saman 
út,“ segir Steindór. „Við höfum 
alltaf verið hrifin af borginni og 
sú hrifning minnkaði ekkert eftir 
að við fluttum. Við erum í góðu 
hverfi í Neukölln og höfum það 
gott. Það er góður andi hérna, fjöl-
breytt samfélag og aðeins minna 
lífsgæðakapphlaup en maður á að 
venjast á Íslandi.“

Steindór var byrjaður að feta 
sig áfram í spuna og gríni og hafði 
meðal annars verið í sýningarhópi 
Improv Ísland. „Ég held að mig hafi 
alla ævi langað að vera fyndinn. 
Það gekk mjög illa lengi og ég 
vissi ekki hvernig ég ætti að verða 
betri í því. En með tilkomu spuna 
á Íslandi og eflingu uppistands-
senunnar held ég að fólk hafi betri 
tækifæri til að læra tækni, æfa sig 
og þróa húmorinn með öðru fólki 
með sama metnað. Ég held að allir 
séu smá fyndnir ef þeir taka sig 
ekki of alvarlega, þetta er bara eins 

og með önnur áhugamál að maður 
þarf að vinna í að verða betri.“

Alþjóðlegt grín
Hann bjóst ekki endilega við að 
geta haldið áfram á grínbrautinni 
í Þýskalandi. „En svo reyndist vera 
mjög virk og skemmtileg grínsena 
á ensku í borginni, enda fullt af 
fólki hér aðflutt og þyrstir í alþjóð-
legt grín. Mér gengur líka betur að 
vera fyndinn á ensku. Tungumálið 
býður upp á meiri breidd og meiri 
nákvæmni á sama tíma sem hentar 
mér vel.“ 

Steindór kynntist fljótlega 
alþjóðlegum hópi grínista og hóf 
að grína með þeim. „Ég hef aðallega 
verið að vinna með skemmtilegum 
hópi af fólki í litlu 70 sæta leikhúsi 
í Neukölln sem heitir Comedy Café 
Berlin. Ég er í spunahópum með 
Bandaríkjamönnum, Bretum, Þjóð-
verjum, Írum, Ítölum og fólki af 
fleiri þjóðernum. Við sýnum fyrir 
frekar alþjóðlegan hóp áhorfenda 
og getum gert grín að flestu,“ segir 
Steindór en bætir við: „En í Berlín 
skiptir máli að gera ekki grín að 
minni máttar. Umfjöllunarefnið 
má vera hvað sem er svo framarlega 
sem skotspónn brandarans er ekki 
einhver varnarlaus.“ 

Hann segir að grínið fari annars 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

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

um víðan völl eins og búast má 
við þegar fjölþjóðlegur hópur 
kemur saman. „Allt getur verið 
fyndið í réttu samhengi. Það er 
einstaklega góð orka í kringum 
senuna, sýningar sex kvöld í viku 
í leikhúsinu, mikið að gerast og 
mikil tilraunastarfsemi í gangi. Við 
vorum til dæmis að koma frá New 
York þar sem við sýndum á stærstu 
spunahátíð í heimi, Del Close 
Marathon, 56 klukkutímar sam-
fleytt af sýningum með hópum allt 
frá Los Angeles til Úrúgvæ.“

Wariety Shov
Í vetur stóð Steindór meðal annars 
fyrir mánaðarlegum sýningum 
sem hétu The Steindor Jonsson 
Wariety Shov, „Ég kallaði þetta 
Wariety Shov af því að þetta voru 
blandaðar sýningar, svokölluð 
„variety show“. En Íslendingar eru 
svo gjarnir á að víxla óvart v og w í 
ensku, þannig að ég ákvað að hafa 
þannig í titlinum líka. Sýningarnar 
voru klukkutíma langar og troð-

fullar af uppistandi, sketsum, 
myndböndum, spuna og uppá-
tækjum. Í hverri sýningu var nýr 
hópur af fólki með mér, en á end-
anum reyndist það of mikil vinna 
að halda utan um splunkunýja 
sýningu í hverjum mánuði. Þannig 
að ég ákvað að ljúka þessu í júní 
með lokasýningu þar sem næstum 
20 manns settu upp sýningu á 
einum degi! Við byrjuðum klukkan 
10 um morguninn með hugmynda-
vinnu, svo skipti fólk upp liði til að 
skrifa sketsa, æfa þá og loks sýna 12 
tímum síðar. Það var alveg ótrúleg 
orka í hópnum og falleg leið til 
að enda þetta.“ Á Facebook-síðu 
Steindórs má finna heimildaþátta-
röð sem gerð var um ferlið.

Þó að Steindór hafi ákveðið að 
leggja Wariety shov-ið í dvala í 
bili þá sýnir hann nánast vikulega 
í Comedy Café Berlin og mælir 
með því að grínþyrstir líti við ef 
þeir eiga leið hjá. „Svo er ég með 
hlaðvarpið Bíó Tvíó ásamt Andreu 
Björk Andrésdóttur. Við horfum á 

íslenska kvikmynd í hverri viku og 
stefnum á að horfa á hverja einustu 
frá upphafi. Við erum komin lang-
leiðina með verkefnið, búin með 
hátt í 100 myndir. Vorum einmitt 
að klára allar fjórar Sveppamynd-
irnar, svo það var nokkur léttir.“

Aðspurður hverjar framtíðar-
áætlanir hans séu yppir Steindór 
öxlum. „Þannig séð stefni ég ekki 
neitt með þessu. Mér finnst gaman 
að skrifa og grínast á sviði, en þetta 
þarf ekki að verða að aðalstarfi 
frekar en tilefni er til. Þýskan mín 
er ekkert svakalega góð þannig að 
tækifærin eru nokkuð bundin við 
enskumælandi senuna. Mig langar 
bara að verða betri og vinna með 
meira af skemmtilegu fólki.“

Hægt er að sjá brot af verkum Stein-
dórs á Facebook og Youtube og svo 
líka með því að skella sér á Comedy 
Cafe Berlin en upplýsingar um dag-
skrána þar má finna á facebook.
com/comedycafeberlin/

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
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www.veidikortid.is

Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 6 .  J Ú L Í  2 0 1 8  M Á N U DAG U R



FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
2 9 .  T B L .  M Á N U DAG U R     1 6 .  J Ú L Í  2 0 1 8

Eignamiðlun kynnir 347 fm ein-
býlishús á einni hæð við Gígju-
lund 7 í Garðabæ. Staðsett efst í 

rólegri botnlangagötu við opið svæði. 
Teiknað af arkitektunum Ormari Þór 
Guðmundssyni og Örnólfi Hall. Innan-
hússarkitekt er Gunnar Einarsson.

Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
stórt fjölskyldurými, sólstofu, sex her-
bergi, tvö baðherbergi, tvær snyrtingar 
og þvottahús. Íbúðarrými er skráð 
275,5 fm en auk þess er tvöfaldur 71,5 
fm bílskúr með mikilli lofthæð. Gróinn 
garður. Lóðin er 1.230 fm. Útsýni er í átt 
að Snæfellsjökli.

Komið er inn í flísalagða forstofu með 
fatahengi. Í miðju húsinu er rúmgott 
fjölskyldurými með mikilli lofthæð 
og þakglugga. Stofan og borðstofan 
eru samliggjandi. Gólf er parketlagt. 
Arinn er í stofu. Úr stofu er gengið út í 
garð. Eldhúsið er rúmgott með góðum 
borðkrók. Gólf er korklagt. Sérsmíðuð 
innrétting úr aski er í eldhúsi. Pláss fyrir 
tvöfaldan ísskáp. Inn af eldhúsi er lítið 
vinnuherbergi og þvottahús inn af því. 
Pláss fyrir tvær þvottavélar. Gluggi er á 
þvottahúsi og þaðan er hægt að ganga 
út í garð. Sex svefnherbergi eru í húsinu, 
öll með sérsmíðuðum skápum. Fjögur 
þeirra eru parketlögð og tvö dúklögð. 

Inn af hjónaherbergi er sér baðherbergi 
og fataherbergi.

Í húsinu eru tvö baðherbergi og tvær 
snyrtingar. Upphengd salerni. Bæði 
baðherbergin eru flísalögð. Baðkar og 
sturta eru í öðru þeirra en sturta í hinu.

Úr húsinu er innangengt í tvöfaldan 
71,5 fm bílskúr með góðum geymslum 
og smíðaaðstöðu. Rafdrifnar bílskúrs-
hurðir. Hiti er í stétt fyrir framan bíl-
skúra og rúmgóð stæði.

Sólskáli er 21 fm og var byggður 1984, 
teiknaður af sömu arkitektum. Renni-

hurðir eru á sólstofu og hægt að opna 
út í garð. Plastgler er í lofti og á hluta 
veggja. Blágrýtis- og marmaraflísar eru 
á gólfi.

Mjög góð staðsetning. Steinsnar frá 
leikskóla. Grunnskóli, framhaldsskóli, 
tónlistarskóli, íþróttaaðstaða og heilsu-
gæsla eru í göngufjarlægð.

Nánari uppl. veitir: Magnea S. Sverris-
dóttir, löggiltur fasteignasali, s. 861 
8511, magnea@eignamidlun.is

Glæsilegt einbýli við Gígjulund 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
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Opið hús þri. 17. júlí frá kl. 18:00 til 18:30

Mjög rúmgóð og falleg 114,8 m2, 4ra herb. íbúð á 
annari hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu, í 3ra 
hæða lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú  svefnher-
bergi, forstofu, hol, baðherbergi með baðkari og 
sturtuklefa, þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni 
fylgir sér geymsla á jarðhæð. V. 52,9 m.

Þorláksgeisli 31 - 113 Reykjavík 

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

3ja herbergja íbúð með stæði í bílageymslu við 
Skeljagranda 3. í Reykjavík.  Eignin er skráð:  
Íbúð á hæð 79,3 m2 og bílskúr 28,3 m2. Eignin 
skiptist í forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, 
baðherbergi og tvö svefnherbergi. V. 43,9 m.

Skeljagrandi 3 - 107 Reykjavík 

Opið hús fim. 19. júlí frá kl. 17:00 til 17:30

151,4 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr.  Eignin 
skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
geymslu, baðherbergi og tvö svefnherbergi, 
upphaflega voru þrjú svefnherbergi en búið er 
að sameina tvö. V. 64,9 m.

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

Falleg og vel skipulög raðhús einni hæð.  
Afhendist fullbúið án megingólfefna, baðher-
bergisgólf verða flísalögð, en þvottahúsgólf og 
bílskúr með epoxi. Lóð frágengin með hellulögðu 
bílastæði. 

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 75,9 m. 
Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 75,9 m. 
Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 78,9 m.

Sæviðarsund 14 - 104 Reykjavík 

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær 

Opið hús mið. 18. júlí frá kl. 18:00 til 18:30

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

Hringbraut 113 - 101 Reykjavík 

Laus strax

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Goðaborgir 8 - 112 Rvk.

 
Opið hús þri. 17. júlí frá kl. 17:00 til 17:30

132,4 m2, 5 herbergja íbúð með fallegu 
útsýni á tveimur hæðum.  Eignin skiptist í 
stofu, eldhús, sjónvarpshol, fjögur svefn-
herbergi, tvö baðherbergi og vinnurými. V. 
52,9 m.

Klapparhlíð 5 - 270 Mos.

 
Opið hús þri. 17. júlí frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög falleg 117,8 m2, 3ja herbergja endaíbúð 
á jarðhæð með timburverönd í lyftuhúsi. 
Nýlega var eignin mikið endurnýjuð. Ný 
eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi 
endurnýjað, nýjar innihurðir og gólfefni. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. V. 57,5 m.

Litlikriki 16 - 270 Mos.

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

rúmgóðum bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, borðstofu, eldhús, 2 svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. V. 69,9 m.

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

92,4 m2, 3 herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi.  Eignin skiptist í tvö rúmgóð her-
bergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu 
og sólstofu.  Góð staðsetning. Skjólgóðar 
suðursvalir.  Verið er að mála húsið að utan.  
V. 40,0 m.

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

Falleg 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjórbýlishúsi með sérinngangi.  Íbúðin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús/geymslu, eldhús og stofu. Við 
hlið inngangs er köld útigeymsla. Vinsæll 
staðsetning rétt við skóla, leikskóla, sundlaug 
og líkamsrækt. V. 43,9 m.

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

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.

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

92,2 m2, íbúð með sérinngangi á neðri hæð í 
fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og rými 
sem er gluggalaust, en það skiptist í herbergi, 
þvottahús og geymslu. Afgirtur sérgarður með 
timburverönd. V. 39,4 m.

Vegghamrar 5 - 112 Reykjavík 

Skeljatangi 9 - 270 Mosfellsbær 

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík 

Leirutangi 43B - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

  

50 ára og eldri

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 
• berg@berg.is - www.berg.is 
• GSM 897 0047



Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja-4ra herb. rishæð í þríbýlíshúsi við eina af fallegustu götum borgarinnar, Tjarnargötu. 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 af millilloftinu. Íbúðin er skráð 80,1 fm en gólfflötur er um 
120 fm. Stór garður. V. 62,9 m.

Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs., s. 861 8511.EYKJAVÍK

TJARNARGATA 43
101 REYKJAVÍK

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Um er að ræða snyrtilega 2ja herbergja 50,9 fm íbúð á 1. hæð 
á þessum frábæra stað við Hringbraut í Reykjavík í nýlega 
endursteinuðu húsi. Íbúðin er með bjartri og rúmgóðri stofu þar 
sem er útgengt á stórar svalir til suðvesturs. Eignin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Opið hús miðvikudaginn 18. Júlí 
milli 17:00 og 17:30. V. 28,9 m.  
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

3ja herb. samtals 159,4 fm útsýnisíbúð á tveimur hæðum (efstu 
hæðum) í lyfthúsi. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn 20,6 fm. 
Tvær stofur, herbergi og tvö baðherbergi. Glæsilegt sjávarútsýni 
og fjallasýn. Tvennar svalir. Íbúðin er laus V. 65,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 17. Júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. 
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HRINGBRAUT 103
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
SKÚLAGATA 40A - 60 ÁRA OG ELDRI
101 REYKJAVÍK

4ra herb. 123,5 fm íbúð á annarri hæð (efri) merkt 02-01 með bíl-
skúr. Nýir gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega góður 
staður. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. V. 49,9 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Falleg töluvert endurnýjuð samtals 170 fm 5 herb. sérhæð með 
bílskúr. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö baðherbergi, 
þvottahús og fjögur herbergi. Svalir. Góð staðsetning. V. 64,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
SELJALAND 5
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÁLFHEIMAR 13
104 REYKJAVÍK

121,2 fm íbúð á 1.hæð í góðu steniklæddu fjölbýli við Ásbraut í 
Kópavogi. Fjögur svefnherbergi, sér þvottahús innan íbúðarinn-
ar og búr, tvennar svalir, snyrtileg sameign. Góð staðsetning þar 
sem stutt er í alla helstu þjónustu.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Vorum að fá í sölu 158,7 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu við 
Dalsel. Samtals er birt stærð 190,0 fm. Aðalíbúðin er á 1.hæð, for-
stofa, eldhús, stofa og borðstofa, þrjú herbergi og baðherbergi. 
Aukaíbúð er á neðri hæð tilvalin til útleigu. Húsið er nýlega við-
gert og málað að utan. Mjög góð staðsetning. V. 54,9 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
ÁSBRAUT 13
200 KÓPAVOGUR 

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
DALSEL 36 - MEÐ AUKAÍB.
109 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu 77,7 fm iðnaðarhúsnæði við Eyrartröð 3, Hafn-
arfirði (bil 01-13). Iðnaðarhúsnæðið er ein hæð og milliloft (19,3 
fm). Hátt til lofts í mestum hluta rýmisins. Mjög góð staðsetning. 
V. 23,9.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Vorum að fá í sölu 46,2 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð við Njáls-
götu í miðbæ Reykjavíkur. Mjög góð staðsetning neðarlega á 
Njálsgötunni. Stórt alrými, herbergi/lager, snyrting. Mögulegur 
byggingaréttur samkvæmt skipulagi. V. 32,9 millj.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
EYRARTRÖÐ 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
NJÁLSGATA 11
101 REYKJAVÍK

BJARKARGATA 6
101 REYKJAVÍK

Vorum að fá í sölu mjög fallegt mikið endurnýjað einbýlishús á þremur hæðum við Bjarkargötu. Húsið skiptist í kjallara, 1. hæð, 2. hæð 
og bílskúr. Tveir inngangar eru í húsið, 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 svefnherbergi og eru tvö þeirra mjög rúmgóð. Gott 
baðherbergi er á hæðinni. Kjallarinn skiptist í þrjú rúmgóð herbergi, baðherbergi, eldhús og þvottahús. Frábær staðsetning skammt 
frá miðbæ Reykjavíkur. V. 210 m.
Nánari uppl.:  Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu um 260 fm einbýlishús við Langholtsveg í Reykjavík. Húsið skiptist í tvær samþykktar íbúðir á fyrstu hæð og ósam-
þykkta kjallaraíbúð. Húsið selst sem ein heild. Góður garður. Stutt er í leik-, grunn- og menntaskóla. V. 69,9 m.
Opið hús mánudaginn 16. júlí milli 17:00 og 17:45.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

LANGHOLTSVEGUR 156
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS



Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

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

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Mjög falleg 120,1 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð með miklu útsýni 
í góðu húsi. Stofa, borðstofa, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Fallegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. 
V. 48,5 m.
Opið hús fimmtudaginn 20. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.  

Vorum að fá í sölu 93,9 fm 3 herb. íbúð á jarðhæð í mjög góðu 
vel staðsettu 3ja íbúða húsi við Kambsveg. Sér inngangur. Tvö 
svefnherbergi, stofa, eldhús og bað. Innangengt í sameign. Laus 
samkvæmt samkomulagi. V. 37,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
KRISTNIBRAUT 37
113 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
KAMBSVEGUR 23
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Glæsileg 140 fm íbúð á tveimur efstu hæðunum í litlu fjölbýlishúsi við Básbryggju í Bryggjuhverfinu. Stofa, eldhús, þrjú herbergi og 
tvö baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Hjónasvíta með sér baðherbergi. Suðursvalir. Mjög mikil lofthæð er í hluta íbúðarinnar. 
Fallegur sameiginlegur gróinn garður ásamt leiksvæði fyrir börn. V. 56,9 m.
Opið hús mánudaginn 16. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. 

BÁSBRYGGJA 5
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BJARKARGATA 2
101 REYKJAVÍK

Höfum fengið í sölu glæsilegt 298,3 fm einbýlishús með bílskúr við Bjarkargötu í Reykjavík. Húsið skiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur,
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, skrifstofurými og  tvö baðherbergi. Í kjallara er ósamþykkt íbúð með sér inngangi. Úr stofum er gengið 
út á pall. Svalir frá efri hæð. Mikil lofthæð. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni. Einstök staðsetning skammt frá Reykjavíkurtjörn. 
V. 149,0 m.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514.

49 NÝJAR ÍBÚÐIR Í EFSTALEITI NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

Efstaleiti Arnarhlíð
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.

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

BÓKIÐ SKOÐUN 
– SÝNUM 

SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN 

16. JÚLÍ 
KL. 17.00-18.00

· Stærð íbúða frá 35,3 fm uppí 160 fm
· Fjölbreytt úrval íbúða
· Flestar íbúðir m. stæði í bílageymslu
· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Verð frá 28,9 millj.

· Stærð frá 57 fm – 112 fm.
· Verð frá 39,8 millj.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

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

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

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir 2ja -3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í Salahverfi eða Smárum Kópavogi.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
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 framan-
verðu. Frábær eign fyrir barnafólk þar sem 
stutt er í alla verslun og þjónustu,  grunnskóla, 
leikskóla,  íþróttasvæði KR og Vesturbæjarlaug. 

Verð 62,5 millj.

-
töldum 29,5 fm. bílskúr við Dimmuhvarf 7b í 
Kópavogi.  Eignin er vel staðsett í lokaðri götu. 
Mikil kyrrð umhverfis eignina. 

-
gengið að utan með steyptri innkeyrslu, en að 
öðru leyti afhendist lóð grófjöfnuð. 

-
svalir eru um 30 fm. Glæsilegt útsýni af norður-
svölum, m.a. að Esjunni og Úlfarsfelli.

2,6 metrar á neðri hæð. Afhending eignarinnar 
er við kaupsamning. Auðvelt er fyrir kaupanda 
að gera skipulagsbreytingar að innan þar sem 
húsið skilast fokhelt án innveggja.

Flyðrugrandi 2 -  4ra herbergja íbúð með sérinngangi og stórum svölum.

Dimmuhvarf – Kópavogi. Nýtt og vel staðsett parhús.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45 

-
svölum í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Engihjalla. 
Rúmgóð stofa. Svefnherbergi með útgengi á stórar 
svalir til vesturs. Eldhús með eldri viðarinnrétt-
ingum. Sér geymsla. Á hæðinni er sameiginlegt 
þvottaherbergi með 2 öðrum íbúðum og sér 
tenglum fyrir hverja íbúð.   

Íbúðin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

Verð 29,5 millj. 

opnanlegar svalir til vesturs. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Rúmgóð stofa sem rúmar vel borðstofu-
borð. Snyrtilegt eldhús með gluggum til vesturs og 

til vesturs, út á Grafarvoginn og yfir miðborgina. 

Vel skipulögð íbúð í Foldahverfi í Grafarvogi. 
Stutt í grunnskóla og í útivistar- og íþrótta-
svæði. 

Verð 42,2 millj.

Eignin verður til sýnis fimmtudag  frá kl. 17.15 
– 17.45 
Mjög falleg og afar vel skipulögð 116,0 fm. íbúð á 
efri hæð með sér inngangi að meðtalinni 6,7 fm. 

stað við opið svæði og með útsýni að Reykjanesi. 
Íbúðinni var breytt mikið frá upphaflegri 
teikningu byggingarverktakans sem byggði 
húsið og hún innréttuð eftir teikningum frá 
innanhússarkitekt. Granít er í öllum glugga-
kistum og vandaðar innréttingar og fataskápar 
eru í íbúðinni. Innfelld lýsing í loftum í stórum 
hluta íbúðarinnar. Stórar svalir til suðurs.

Verð 57,9 millj. 

Engihjalli 17 - Kópavogi. 2ja herbergja íbúð – laus fljótlega. 

Hverafold. 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45 
Glæsileg 130,9 fm. íbúð með sérinngangi á 3. hæð 
að meðtaldri 13,1 fm. sérgeymslu. Rúmgóð stofa 
og borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Þrjú 
rúmgóð herbergi. Eldhús með fallegri eikarinnrétt-
ingu og góðri borðaðstöðu. Mikils útsýnis nýtur yfir 
Garðabæinn, út á Faxaflóann og víðar.

Leikskóli, grunnskóli og framhaldsskóli eru í 
göngufæri. Einnig er ný verslun Krónunnar í 
göngufæri. 

Verð 62,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 177,3 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með tvennum 
svölum auk sjónvarpsherbergis á millilofti og sér bílastæðis í bíla-
geymslu í álklæddu fjölbýlishúsi við Naustabryggju.  Mjög mikil loft-
hæð er á hluta efri hæðar íbúðarinnar og gólfsíðir gluggar eru í stofum 
á báðum hæðum og íbúðin því mjög björt. Eldhús með fallegum 

Verð 69,9 millj.

Línakur 3 – Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Naustabryggja 25. 5 herbergja íbúð með tvennum svölum. Asparás 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45 

-
töldum 28,0 fm. bílskúr í fallegu steinsteyptu húsi 
við Kambsveg á frábærum stað í nálægð við 
Laugardalinn. Stofa með gluggum til suðurs og 
austurs og með fallegum loftlistum og rósettum 
í loftum. Forstofuherbergi sem gæti verið fjórða 

hjónaherbergi. Eldhús með sprautulakkaðri inn-
réttingu með góðu skápaplássiæ , Þvottaherbergi 
með útgengi á baklóð. Stór ræktuð lóð með 
viðarverönd. 

Verð 57,9 millj.

Eignin verður til sýnis mið. frá kl. 17.15 – 17.45 
Einstaklega björt 136,8 fm. endaíbúð með 
gluggum í 3 áttir, tvennum svölum og sér bílastæði 
í bílageymslu.  Mjög rúmt er um íbúðina og hún 
björt þar sem opin svæði eru bæði vestan- og 
austanmegin við hana. Mjög stór og björt stofa 
með fallegum útbyggðum glugga til vesturs. 
Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs með svala-
lokun. Stórt baðherbergi með glugga og miklum 
innréttingum og gestasnyrting.  Allar innréttingar 
og parket á íbúðinni eru úr eik. Þrjú herbergi. Opið 
eldhús við stofu.                 Verð 90,0 millj.

Kambsvegur 6. Mjög góð 6 herbergja sérhæð.

Vatnsstígur 15. Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð. Gluggar í 3 áttir.

-
stað á 1. hæð og í kjallara hússins nr. 18 við 

á 1. hæð og í kjallara hússins.  Á hæðinni eru 
salarkynni með tveimur stórum barborðum og 
útgengi á verönd til suðurs, eldhús með loft-
ræstikerfi og snyrting.

Í kjallara hússins eru stór salur með barborði, 
snyrtingar, þvotaherbergi, ræstikompa, geymsla 
og inntaksrými.  

er fram á 6 mánaða bankatryggingu af hálfu 
-

færingar á húsnæðinu hið innra á sinn kostnað 
og fái á móti einhverja leigumánuði fría í upphafi 
leigutíma. 

Hverfisgata 18. Til leigu.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS
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MÁNUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Þrastarlundur 9 
210 Garðabær

89,5 millj.Verð :

Friggjarbrunnur 17-19 
113 Reykjavík

Mjög falleg 242,6 fm parhús á 3 hæðum  
með innbyggðum bílskúr 
Húsin eru fullkláruð að innan sem utan 
Lóð grófjöfnuð að hluta 
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara með sérinngangi 
Eignin skiptist í : forstofu, wc stofu, borðstofu, eldhús,  
bílskúr, 4 herbergi, baðherbergi, þvottahús, alrými,  
baðherbergi og gluggalaust herbergi

54,9 millj.Verð :

Boðagrandi 2A 
170 Seltjarnarnes

Mjög falleg og vel skipulögð 111,3 fm íbúð 
á jarðhæð með tveimur afgirtum veröndum 
og stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi á 
eftirsóttum stað í vesturbænum

OPIÐ HÚS
mánudaginn 16. júlí kl. 17:00 - 18:00

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. júlí kl. 17:15 - 17:45

37,9 millj.Verð :

Skemmtilegt 3ja herbergja
95,6 fm auk um 4 fm sérgeymslu í kjallara
Sérinngangur af svölum
����������	�
�������������
Frábær staðsetning við grænt svæði
Alveg við leikskóla - Sólstofa og suður svalir

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað
Eignin er alls um 250 fm með stórri sólstofu
Góð stofu og eldhúsrými, 5-6 svefnherbergi
Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður
Húsið er hannað af Kjartani Sveinssyni

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. júlí kl. 18:00 - 18:30

89,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Frostafold 83 
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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



Með þér alla leið

.       

Verð: 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. júlí kl 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð  
á 4 hæð í lyftuhúsi við Hringbraut  
í Vesturbænum 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir  
Íbúðin snýr frá Hringbrautinni og er því lítill 
sem engin umferðarniður frá henni

Hringbraut 119
101 Reykjavík

.       

Verð: 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 16. júlí  kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með útsýni  
á tjörnina. Skrá FMR 101,5 fm 
Frábær staðsetning / Eignarlóð 
Sér afnotaréttur, afgirtur 
Sérinngangur frá garði / Aukin lofthæð  
Íbúðin er innréttuð á mjög smekklegan máta 
Heitur pottur í garði í sameign allra
Fimm íbúða hús

Laufásvegur 6
101 Reykjavík

Verð: 72,9 millj.

Reisulegt einbýli á góðum 
stað í Suðurbæ 

Hafnarfj. 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 

Góður garður

Hlíðarbraut 5
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 51,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. júlí kl. 17:00 - 17:30

3ja herbergja íbúð í kjallara 95,9 fm 

Vinsæl staðsetning 

;��
����������

Grenimelur 40
107 Reykjavík

.       

Verð: 42,9 millj.

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

3ja herbergja íbúð 78,6 fm á 6. hæð 

Stæði í bílageymslu 

Suðursvalir

Lautasmári 1
201 Kópavogur

.       

Verð: 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 16. júlí  kl. 17:00 - 17:30

3ja herbergja íbúð, 94,4 fm 
á þriðju hæð 

Útsýni til Hallgrímskirkju og víðar  
Uppgerð íbúð

Grettisgata 46
101 Reykjavík

.       

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. júlí kl. 17:00 - 17:30

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

Reiðvað 7
110 Reykjavík

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

85,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fannafold 119

s. 775 1515

112 Reykjavík

Risíbúð með 2 svefnherbergjum 
Baðherbergi með baðkari 
<�����)�����(=������������

20,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melholt 6

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr á 
)����
?����
������C����=)�����
Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm 
Nýtt eldhús og mikil lofthæð.  
Fallegur garður við grænt svæði. 
D�
���������������C�������	�����
)�(�=����
Þvottahús og mjög góðar geymslur.

84,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Funafold 24

s. 773 6000

112 Reykjavík

.       

Verð: 45,9 millj.

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

Falleg og mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð 
Íbúðin er um 100 fm + stæði í bílageymslu 

Stórt og fallegt stofu og eldhúsrými 

Tvö góð svefnherbergi, sér þvottahús 

J����!���
)���O������������
���������

Ásakór 4
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. júlí kl. 18:00 - 18:30

Stór íbúð með aukaherbergi í risi 

Geymsla í kjallara 

Endurnýjuð íbúð 

Alls 135,4 fm 

Eskihlíð 16b
105 Reykjavík

.       

Verð: 53,9 millj.

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

Mjög vel skipulögð 115,5fm 4-5 herbergja 
enda íbúð á 2 hæð með suð/vestur svölum 

Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað,  
þvottahús og geymslu  
��	�����������
������������

Framnesvegur
101 Reykjavík

.       

Verð: 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
����������������	���!����"#$%�&��'#%%

Falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara  
��	�������������(������	��
���)�������
veruleika árið 1980 
Endurnýjað dren og skolp 
Ný eldhúsinnrétting ásamt tækjum 
Endurnýjað baðherbergi 
��	�������*����+�(��������(����
Góð fyrstu kaup / Frábær staðsetning 

Hrísateigur 13
105 Reykjavík

.       

Verð: 43,9 millj.

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

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 
Tvennar svalir, til norðurs og suðurs 
Lækkað verð

Stóragerði 6
108 Reykjavík

.       

Verð:  57,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. júlí kl. 17:30 - 18:00

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 notalegt 
sérbýli Laus strax

Brattholt 6a
270 Mosfellsbær

.       

Verð: 45,9 millj.

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

Íbúð á þriðju hæð að stærð 107,8 fm
Íbúðin er í stigagangi næst Laugardalnum
Sigvaldahús / þrjú svefnherbergi öll rúmgóð
Góðar suður svalir
Frábær staðsetning
Laugardalurinn í göngufæri
Hússjóður stendur vel

Álfheimar 54
104 Reykjavík

.       

Verð: 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. júlí kl. 17:00 - 17:20

Íbúð á efstu hæð,  
2ja herbegja 

Svalir með útsýni 

Uppgerð íbúð

Hraunbær 176
110 Reykjavík

.       

Verð: 76,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. júlí kl. 17:00 - 17:30

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

Austurkór 139
203 Kópavogur

Fjölskylduvænt hús á þremur hæðum  
180,5 fm 
Hæð, efri hæð og ris 
Bílskúr / auka íbúð í kjallara 
Afgirtur garður til suðurs 
Góð staðsetning

75,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðargerði 25

s. 775 1515

108 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 79,8 fm 
3 herb. íbúð í kjallara með sérinngangi 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi 
>����������������������
Frábær staðsetning

41,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hávallagata 13

s. 780 2700

101 Reykjavík

Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja 
C�������	�
���������=�(�������=����
Sérstaklegar glæsilegar þaksvalir  
����	�
��������?���
Mikil og góð sameign, hjólageymslur 
Lyftuhús

50,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 401  

s. 775 1515

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veita: 

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



Með þér alla leið

Mjög falleg og vel skipulögð 63,3 fm  
4ra herbergja risíbúð með suður svölum  
á þessum vinsæla stað 
Eignin skiptist í : hol, eldhús, stofu, 
borðstofu, baðherbergi, 3 svefnherbergi  
og samþvottahús

41,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barmahlíð 33

s. 780 2700

105 Reykjavík

Sérlega vel skipulögð 38,8 fm  íbúð
Frábær staðsetning við Laugardal
Stofa með  svefnherbergi inn af
Eldhúskrókur og baðherbergi

Björt og hugguleg

23,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álfheimar 62

s. 773 6000

104 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 59,7fm raðhús fyrir  
60 ára og eldri með hellulagðri verönd að 
framan til og útgengí út í garð að baka til 
Eignin skipist í : forstofu, eldhús, stofu, 
borðstofu, herbergi, baðherbergi og 
þvottahús/geymslu
Eignin er laus við kaupsamning

34,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein

s. 780 2700

210 Garðabær

50 fm hús ásamt áhaldahúsi 
Gróðri vaxið og skjólsælt land 
Tvö rúmgóð svefnherbergi 
Stór stofa með kamínu 
Eldhús m nýlegri eldavél 
Læst hlið að svæðinu

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

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

84,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melgerði 5

s. 773 6000

108 Reykjavík

Efri sérhæð og bílskúr 
3 svefnherbergi, 
opið rými, stofa og eldhús 

65,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krókavað 1

s. 775 1515

110 Reykjavík

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

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 513

s. 845 8958

101 Reykjavík

Falleg og rúmgóð endaíbúð á efri hæð
Gott innra skipulag, samtals 116,6 fm. 
Stórt og bjart stofu og eldhúsrými
Góðar sólríkar svalir með fallegu útsýni
Hjónaálma með sér baðherbergi
Þvottahús er sér innan íbúðar

56,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Maltakur 3B

s. 899 1178

210 Garðabær

Vinsæll og rótgróinn veitingastaður 
Staðurinn hefur verið í góðum rekstri í tæp 30 ár
Um er að ræða sölu á rekstri og  
tækjum og tólum  - Einnig hægt að kaupa 
húseigninna sjálfa um 214 fm
Einbýlishús sem er í leigu fyrir starfsmenn

Tilboð óskast

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gallery Pizza

s. 899 1178

860 Hvolsvöllur

2ja til 3ja herbergja íbúð, alls 92,4 fm 
Svalir til suðurs 
Sér bílastæði fylgir með 
Lyftuhús, byggt árið 2006

50,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugavegur 86

s. 775 1515

101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 86,3fm miðhæð ásamt 
23,6 fm bílskúr, samtals : 109,9 fm 
Eignin skiptist í : forstofu, hol, eldhús, 
borðstofu, stofu, tvö herbergi, 
 baðherbergi, geymslu og bílskúr

49,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrefnugata 7

s. 780 2700

105 Reykjavík

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð 
Staðsett við þjóðveg 1, skammt frá Hellu 
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými  
og 3-4 herb. Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm 
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1 
Áhugavert tækifæri

42,0 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lyngás

s. 899 1178

851 Hella

Frábærlega vel skipulögð  
54,9 fm, 2ja herb 
Sér inngangur og ný eign 
Verönd út frá stofu 
Afhending við kaupsamning

39,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurmýri 38

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

Glæsilegur bústaður, alls 184 fm á einni 
hæð við Indriðastaðahlíð í nágrenni  
við Skorradal 
Eignin skiptist í aðalhús sem er með stofu, 
eldhúsi, þrjú svefnherbe, baðherbergi, 
anddyri og aukahús sem skiptist í gestaálmu 
með baðherbergi, sér sturtuherbergi 

79,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Indriðastaðahlíð

s. 775 1515

311 Skorradalur

Gegnt Vatnaskógi

60 fm sumarhús með heitum potti 
Fallegt útsýni 
Vandað til verka 

20,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðás - Svínadal

s. 775 1515

301 Akranes



Sóltún 16, 105 Rvk.4ra herb. + bílageymsla. 
OPIÐ HÚS ÞRI 17/7 KL. 12-13.

Opið hús þriðjudaginn 17. júlí kl. 12:00-13:00, verið velkomin. 
Glæsileg 4ra herbergja 126,5 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt 10,2 fm geymslu í kjallara, 
samtals 136,7 fm. Til viðbótar er stæði í bílageymslu. Tvennar yfirbyggðar svalir. Parket og 
flísar á gólfum. Tvö svefnherbergi, stórar stofur. Falleg eldhúsinnrétting m/granít í borðplö-
tum. Þvottahús innan íbúðar. Verð 70 millj. 

Sóltún Reykjavík
FALLEG ÍBÚÐ Á FIMMTU HÆÐ

Sóltún 11, 5. hæð: Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishús við Sóltún í Reykjavík, stæði 
í bílgeymslu fylgir. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar 
og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Vönduð íbúð á frábærum 
stað miðsvæðis í borginni.  Íbúðin er laus til afhendingar strax.  Verð 56,9 millj.

Melabraut , 170 Seltjarnarnesi
SÉRHÆÐ Í NÝLEGA VIÐGERÐU HÚSI

Vel skipulögð, ca. 130 fm. miðhæð í fallegu húsi við Melabraut á Seltjarnarnesi.  Íbúðin er 
með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt eldhúsi og baði. Húsið er 
nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út.  Verð 56,9 millj millj.  

Sumarhús við Þingvallavatn
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum.  Frábært útsýni yfir vatnið.  Stór lóð. Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús 
í þessari náttúruparadís.  Verð 16,5 millj.   
Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Orrahólar 1
OPIÐ HÚS ÞRI. 17. JÚLÍ KL. 17:00-17:30 

Opið hús þriðjudaginn 17. júlí kl. 17:00-17:30 verið velkomin. 
Orrahólar 1, Jarðhæð ca 54 fm. vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð.  Nýlegt parket 
á gólfum , Nýleg eldhúsinnrétting. Hús klætt að utan og skipt um glugga 2013-2014. Gott 
innra skipulag. Stutt í margvíslega þjónustu.  Verð 25,9 millj. 

Stórglæsileg sérhæð 
VIÐ KÓPAVOGSBRAUT

Ca. 212 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.

Valhúsabraut Seltjarnarnesi 
JARÐHÆÐ

Vorum að fá í sölu rúmlega 64 fm. vel skipulagða, talsvert endurnýjaða íbúð á jarðhæð á 
rólegum stað á Seltjarnarnesi. Íbúðin er björt og opin, þvottaherb. innan íbúðar. Sérinn-
gangur, falleg lóð. Verð 32,9 millj. 

Heilsárshús á frábærum útsýnisstað 
Í GREND VIÐ SKÁLHOLT

Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og 
Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherb. auk óskráðs svefnrýmis í risi. 
Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað. 
Verð 41,6 millj.

Ofanleiti 5, íbúð 0102
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 16.7 KL. 16:30-17

Opið hus mánudag 16.7 kl. 16:30-17, verið velkomin.  
Ofanleiti 5, íbúð 0102: Ca. 83 fm. 3ja herbergja íbúð með sérverönd og afgirtri lóð á 
frábærum stað við Ofanleiti. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi, einnig er 
sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Verið er að gera við múr hússins og mála að utan. 

Einbýli teiknað af Manfreð 
Á FRÁBÆRUM STAÐ Í LAUGARÁSNUM.

Ca. 323 fm einbýlishús á frábærum stað á horni Langholts og Laugarásvegar. Húsið sem er 
byggt 1963 var hannað af Manfreð Vilhjálmssyni arkitekt. Á efri hæð eru stofur, eldhús, tvö 
baðherbergi, eldhús og þvottahús auk svefnherbergja. Á neðri hæð er sjónvarpshol, stofa 
og sólstofa, geymslur, baðherbergi og gestasnyrting auk geymslna. Skjólgóður garður er 
við húsið og bílskúr innbyggður. Verð 117 milljónir

Framnesvegur 65
JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI  OG LÓÐ.

Framnesvegur 65, jarðhæð nær Hringbraut: 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og lóðar-
skika 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. 

Sætún
EINBÝLISHÚSALÓÐ Á FALLEGUM STAÐ Á KJALARNESI

Sætún, svæði E: 2.536 fm lóð í miðju landi Sætúns á Kjalarnesi.  
Landið er með miklum trjágróðri og er skilgreint sem lóð undir íbúðarhúsnæði.  
Fallegur staður, sveit í borg.  
Nánari upplýsingar um þessa lóð og fleiri landshluta á Kjalarnesi á skrifstofu.  
Verð 14,8 millj.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

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

íslenskufræðingur
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Við stofnuðum eigin stofu 
fyrir ellefu árum og fluttum 
skrifstofuna í núverandi 

húsnæði í Ögurhvarfi 6 í Kópavogi 
fyrir sjö árum. Fyrir fimm árum var 
sú ákvörðun tekin að stofna útibú á 
Selfossi við Austurveg 26. Þar hefur 
síðan verið rekið öflugt útibú með 
þremur til fjórum starfsmönnum 
sem þjónusta Suðurland,“ útskýrir 
Guðbergur Guðbergsson sem ásamt 
Snorra Sigurfinnssyni rekur Fast-
eignasöluna Bæ.

Reynslumikið fólk með yfir-
gripsmikla þekkingu á fasteigna-
markaðnum starfi á stofunni en 
að jafnaði starfa þar 12-15 löggiltir 
fasteignasalar og lögmaður sem 
annast kaupsamninga og afsöl. Þrír 
starfsmenn starfa við skrifstofustörf 
og skjalavinnslu.

Mikill mannauður
„Mannauður fasteignasölunnar er 
mikill og eru það verðmæti,“ segir 
Snorri.

„Veruleg starfsreynsla er til 
staðar og mikil þekking á fasteigna-
markaðnum. Fasteignasalarnir eru 
almennt með fjölbreyttan bakgrunn 
og oft á tíðum er mikil þekking til 
staðar úr atvinnulífinu, til að mynda 
úr heimi viðskipta og þjónustu 
margs konar sem kemur sér vel í 
þessu starfi. Þegar seljendur fasteigna 
standa frammi fyrir því að velja sér 
fasteignasala er því um auðugan garð 
að gresja hjá Fasteignasölunni Bæ.“

Fjölbreytt úrval eigna
„Hjá okkur eru mjög fjölbreyttar 
eignir til sölu, einbýli og sérbýli, 
atvinnuhúsnæði, fyrirtæki, stór og 
smá, lóðir og jarðir og sumarbústaðir 
en það síðastnefnda hefur verið 
sinnt mjög mikið frá Selfossi enda 
stærsta sumarbústaðabyggð landsins 
í næsta nágrenni,“ segir Guðbergur.

Inni á heimasíðu fasteigna-
sölunnar, fasteignasalan.is má finna 
upplýsingar um alla fasteignasala 
stofunnar og hægt að hafa samband 
beint við þá.

„Síminn er okkar stóra vinnu-
tæki og sú breyting hefur orðið 
með árunum að í staðinn fyrir að 
einungis sé svarað í skrifstofusíma 
á dagvinnutíma er bein tenging 
viðskiptavina við fasteignasalann í 
gsm-númer þeirra. Það er í raun hluti 
af því háa þjónustustigi sem er verið 
að veita í nútíma fasteignasölu,“ segir 
Guðbergur.

„Fasteignasalar okkar sýna alltaf 
sjálfir eignirnar og fylgja viðskipta-
vinum eftir frá upphafi til enda. Þetta 
háa þjónustustig, ásamt því að vinna 
af fagmennsku þar sem heiðarleiki 
og traust er haft að leiðarljósi, er það 
sem skilar bestum árangri og hefur 
tryggt okkur jafnan og góðan rekstur 
til fjölda ára.“

Breytingar á markaðnum
Snorri segir fasteignamarkaðinn á 
höfuðborgarsvæðinu hafa gengið 
í gegnum breytingar. Hægt hafi á 
verðhækkunum og lengri tíma taki 
að selja.

„Um tíma seldust allar eignir og 
yfirleitt mjög hratt og þá jafnvel á 
yfirverði. Síðan hefur markaðurinn 
verið að leita jafnvægis. Hægt hefur 
mjög á hækkunum og fólk er lengur 

að selja og þarf að gera sér grein fyrir 
því í upphafi söluferlis,“ segir Snorri.

„Töluvert hefur verið um, upp 
á síðkastið, að fólk geri tilboð í 
eignir með fyrirvara um sölu á sinni 
fasteign en í dag er það ekki endi-
lega  fýsilegur kostur fyrir seljanda 
að samþykkja þannig tilboð vegna 
þessara aðstæðna á markaðnum í 
dag.“

Fólk kaupir fyrir austan fjall
„Fasteignamarkaðurinn á Suður-
landi hefur tilhneigingu til þess að 
elta markaðinn á höfuðborgarsvæð-
inu, hvort heldur sem um er að ræða 
hækkanir eða lækkanir og lengd 
sölutíma. Breytingarnar á hvorn veg-
inn sem er gerast hægar og á lengri 
tíma. Gríðarleg umsvif hafa verið á 
Selfossi og í Hveragerði og mikil sala 

þar síðustu misseri,“ útskýrir Snorri. 
Mjög algengt sé að fólk selji íbúðir 
í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu og 
kaupi sér þá sérbýli fyrir austan fjall  
fyrir minni pening.

„Það er alltaf nokkur verðmunur á 
þessum svæðum, eða ca. 30 prósent, 
stundum ívið minna og stundum 
meira. Það hefur komið sér ákaflega 
vel fyrir okkar rekstur að vera með 

fasteignasölu bæði á höfuðborgar-
svæðinu og fyrir austan fjall og við 
höfum því náð að sinna mjög vel 
þeim viðskiptavinum sem vilja selja 
á höfuðborgarsvæðinu og kaupa  á 
Suðurlandi. “

Nánari upplýsingar á www.fast-
eignasalan.is

Öflugt starf  
á Fasteignasölunni Bæ
Fasteignasalan Bær starfar bæði í Kópavogi og á Selfossi. Stofan býr að reynslumiklu starfsfólki 
sem annast sölu á fjölbreyttum gerðum eigna á höfuðborgarsvæðinu, á Suðurlandi og víðar.

Reynslumikill hópur starfar á Fasteignasölunni Bæ. Á myndina vantar nokkra starfsmenn vegna sumarleyfa.  MYND/SIGTRYGGUR ARI

Snorri Sigurfinnsson og Guðbergur Guðbergsson,  
eigendur Fasteignasölunnar Bæjar.

Starfslið útibúsins á Selfossi annast sölu fasteigna á Suðurlandi og víðar. 

Reynslu-
mikið fólk 
með yfir-
gripsmikla 
þekkingu á 
fasteigna-
markaðnum 
starfar á 
stofunni en 
að jafnaði 
starfa þar 
12-15 löggiltir 
fasteignasalar 
og lögmaður 
sem annast 
kaupsamn-
inga og afsöl.
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OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 17 .júlí kl. 18.30-19.00

Hrafnhólar 6-8    111 Reykjavík 34.900.000

Falleg og rúmgóð 2ja herb. 80,4 fm. íbúð ásamt 25,7 fm. bílskúr samtals 106,1 
fm. Endaíbúð á efstu hæð 8.hæð með stórkostlega fallegu útsýni bæði til austurs 
og vesturs. Húsið hefur mikið verið tekin í gegn, álklætt að utan, nýleg lyfta, nýtt 
dyrasímakerfi, búið að drena og nýlegir plast gluggar. yfirbyggðar svalir eru út frá 
stofunni. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 106,1 m2       Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl. 18.30-19.00

Álfholt 44     220 Hafnarfjörður 39.900.000

Falleg björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með stórri 
timburverönd með stórglæsilegu útsýni yfir Hafnarfjörinn og Reykjavík. 
Íbúðin er með gluggum á þrjá vegu. Gluggi er á baðherbergi og í 
þvottaherbergi sem innan íbúðar. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 101,5 m2         Verönd    

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. júlí kl 17.30-18.00

Tröllakór 5     03 Kópavogur 59.500.000

Mjög falleg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð  á 1.hæð 
(jarðhæð) ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í lyftuhúsi á frábærum 
stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, leikskóla, íþróttahöllina 
og fallega náttúru. Um er að ræða eign sem er skráð 137,1 fm með 
sérinngangi af svölum og mjög stórri suður/vestur verönd. Fallegt 
útsýni er frá eigninni og innréttingar og efnisval er vandað og sam-
ræmt. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 137,1 m2      Bílageymsa    Verönd      

OPIÐ HÚS fimmtudag 19. júlí kl. 17:30-18:00

Austurbrún 25    104 Reykjavík

Frábær fyrstu kaup* Rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð í kjallara með 
sérinngangi. Íbúðin er í þríbýli. Rúmgott miðjuhol. Stofa með tveimur gluggum. 
Baðherbergi var endurnýjað 2014, gluggi er á baðherb. Upprunal.eldhús, góðir 
skápar í svefnherb. Geymsla innan íbúðar. Sameiginl. þvottahús í sameign. 
Þak endurnýjað 2001. Uppl. veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 72,3 m2      

34.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudag 19. júlí kl. 18:30-19:00

Ljósakur 2    210 Garðabæ

*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  með eldhúsaðstöðu og baðherbergi. Góð lofthæð. Útgengi er út á 
lóð frá rýminu. Frágengin rafmagnskapall fyrir rafmagnsbíl við íbúðina. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 5     Stærð: 169,0 m2      

79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl.17:30 – 18:00.

Jöklafold 4    112 Reykjaví 68.300.000

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. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 177,4 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Neðristígur 11    801 Selfoss Tilboð óskast

Gullmoli við Þingvallavatn! Sérlega glæsilegt og vandað sumarhús byggt árið 
2006. Húsið stendur á bökkum Þingvallavatns.  Lóðin er einstaklega falleg og 
vel staðsett vatnsbakkalóð þar sem hönnuðir hússins leituðust við staðsetja 
eignina á lóðinni með tilliti til að íbúar þess gætu notið óhindraðs útsýnis yfir 
Þingvallavatn sem allra best, nytu skjóls fyrir ríkjandi vindáttum og sólar væri 
sem best notið.  Gólfsíðir gluggar, gólfhiti, glæsileg lýsing, mjög vandaðar 
innréttingar, heitur pottur, útisturta, glæsilegur arinn og bátalægi. Allt innbú 
getur fylgt með sé þess óskað. 

Húsið var tilnefnt til íslensku byggingarlistaverðlaunanna. Sjón er sögu ríkari!.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 106,3 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 18. júlí kl. 17.30-18.00

Grandavegur 1    107 Reykjavík 49.900.000

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í Vestur-
bænum. 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. 
     
Upplýsingar veitir Þorsteinn  fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 115,1 m2       Bílskúr  

Flúðasel 22    109 Reykjavík 58.900.000

Vel skipulagt og fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Á 
aðalhæð er forstofa m/gestasnyrtingu innaf, stórt eldhús m/borðkrók, geymsla 
og þvottahús innaf, stofa og borðstofa. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, flísalagt 
baðherbergi, auk sjónvarpshols. Skjólgóður og vel hirtur garður. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 5     Stærð: 140,9 m2      

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

Afhending 
sumar/haust 2019Verð frá 28.900.000,-

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

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

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. júlí kl:17.30-18.00

Stóragerði 9    108 Reykjavík 68.500.000

Stórglæileg og mikið endurnýjuð efri sérhæð með bílskúr. Búið er að endurnýja allar 
innréttingar, gólfefni, hurðar, flest gler í gluggum, allar neysluvatnslagnir, raflagnir og 
rafmagnstöflu og setja ofna og nýjar ofnalagnir. Þrjú góð svefnherbergi eru í íbúðinni 
og þvotttaherb er innan íbúðar. Húsið var málað og múrviðgert fyrir um tveimur 
árum síðan. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 165,8 m2      Bílskúr  

Vel skipulagt og fallegt raðhús á t
aðalhæð er forstofa m/gesta
og þvottahús innaf, stofa
baðherbergi, auk sjó

58.900.000

Upplýsingar ve

Herbergi: 5     Stærð: 140,9 m2

520 9595
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464
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Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NÝBYGGING

Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir á vinsælum útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í 
Garðabæ.  Aðeins fjórar íbúðir eftir. Afhending í ágúst. 3ja og 4ra herb. íbúðir, 100,7 fm. 
til 139 fm. Álklætt fjölbýlishús með lyftu.  Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar 
innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
Verð frá 52,5 millj. 

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31  
og www.fjarfesting.is   

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin 
eru 5 og 6 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107  til 196,8 fm.  Vandaðar íslenskar 
innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt 
hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
með glerlokunum eða timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp-
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm. til 210 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og 
traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp-
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

SKÚLAGATA 20, 0901
• 101 Rvk. 
• 2ja herb. 63,4  fm. 
• Fallegt útsýni. 
• Suðursvalir. 
• Gott skipulag.  
• Húsvörður.  
• Tilbúin til afhendingar.  
• Verð 36.9 millj. 

TRÖLLAKÓR 2-4
• 203 Kóp. 
• 4ra herb. 
• 160,7 fm.  
• Endaíbúð.  
E • fsta hæð.  
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 57,9 millj.  

LAXATUNGA 92
• 270 Mos.  
• Raðhús. 182,1 fm. 
• Gólfhiti.  
• Innbyggður bílskúr. 
• Yfirbyggðar svalir.  
• Verönd.  
• 3 svefnherbergi. 
• Verð 74,5 millj. 

HÓLMASUND 16
• 104 Rvk. 
• Neðri sérhæð. 
• 117,5 fm.    
• 4ra herbergja. 
• Góðar verandir. 
• Verð 59,5 millj.

BARÓNSSTÍGUR 51 
• 101 Rvk. 
• Fjölbýlishús. 
• 77,9 fm. 
• 3ja herbergja. 
• Falleg. 
• Gott viðhald.

HÁTEIGSVEGUR 16
• 105 Rvk.  
• Sérhæð, 178,8 fm. 
• Gott ástand. 
• Bílskúr. 
• Möguleiki á íbúð í bílskúr.
• Verð 78,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:30 til 18:00

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

LYNGGATA 2
Nýjar  vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ. Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 

við Lund 7-13 í Kópavogi. 
ð ð

LUNDUR 7, 9, 11 og 13 NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Naustavör 16-20 í Kópavogi. 

Sif

896 0669Krist
ín 

820 8101
Sigurlaug 

891 8308 

Hrafnhildur   

862 111
0

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

Flyðrugrandi 16 – 107 Rvk Skipasund – 104 Rvk Kirkjustétt 17 – 113 Rvk Háaleitisbraut – 108 Rvk

Þar sem hjartað slær

Fallega og mikið endurnýjuð hæð og ris með sérinngangi 
við Skipasund 12. Eigninni fylgir sér lóð ásamt 32 fermetra 
sérstæðum bílskúr. Íbúðin er stærri að gólffleti þar sem 
um rishæð er að ræða. þetta er virkilega falleg eign sem 
hefur verið mikið endurnýjuð. Er á rólegum stað, stutt er í 
skóla, leikskóla, verslanir og aðra þjónustu. V-59,9 millj.

Opið hús í dag mánudag milli kl. 18:00 – 18:30.  
Björt og falleg 3ja herb íbúð á 2. hæð. Forstofa með 
stórum skápum, tvö Svefnherb., með góðum skápum og 
parketi. Baðherbergið er rúmgott, flísalagt. Eldhúsið er 
flísalagt, með snyrtilegri innréttingu, flísar á milli skápa. 
Stofan er björt og rúmgóð með parketi, útgengi út á stórar 
svalir, stórfenglegt útsýni. Þvottahús innan eignar og  
sérgeymsla í sameign sem er mjög snyrtileg.  V- 39,9 millj

Opið hús í dag mánudag milli kl. 19:30 – 20:00.  
Björt og rúmgóð 80,2 m2 íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og bílskúrsrétti. Stofa, eldhús, baðherbergi og tvö 
barnaherbergi, annað lítið.  Stutt í alla þjónustu, skóla og 
leikskóla. V- 37,9 millj.

Opið hús í dag mánudag milli kl. 17:30 – 18:00.  
Falleg 65,1 ferm 2ja herb. íbúð á jarðhæð og sér garður 
er út úr stofu. forstofa með dúk á gólfi, rúmgóð geymsla, 
eldhús og stofa sem eru í opnu rými, nýlegt harðparket. 
Baðherbergi er með flísum á gólfi. Svefnherbergi, Sjón-
varpshol og Sameiginlegt þvottahús. V-38,3 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Næfurás 13 með bílskúr-opið hús
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí frá kl. 17:00-17:30.  
4ra herbergja íbúð og bílskúr.  Íbúðin er 125,8 fm og 
bílskúrinn er 24,2 fm. Birt stærð er 150 fm. Íbúðin er 
á þriðju hæð en annarri hæð frá inngangi. Eignin 
skiptist í: anddyri,sjónvarpshol, stofu/borðsofu, 
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 
(innaf eldhúsi) tvær geymslur, bílskúr og sameigin-
lega hjólageymslu. Mikið útsýni er frá íbúðinni yfir 
Rauðavatn. Verð 53.5 millj.

Sílakvísl 11- opið hús
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí frá kl. 17:15-17:45. 
4ra til 5 herb. íbúð á efri hæð og rishæð ásamt 
efra risi samtals 115,4 fm  við Sílakvísl, Ártúnsholti, 
Reykjavík. Lýsing, neðri hæðin; forstofa, hol, w.c., 
eldhús, borðstofa, stofa og svalir. Lýsing, efri hæðin. 
Baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. 
Efra ris. Opið rými. ca. 15 fm . 
VERÐ 45,9 millj.

Furugrund 20
Mikið endurnýjuð og rúmgóð 5 herbergja enda íbúð 
á 2.hæð efstu í litlu fjölbýli ásamt íbúðarherbergi í 
kjallara með aðgengi að salerni.  

STÆRÐ eignar er alls 114,2 fm.  þ.e. íbúð 101,0 fm og 
herbergi  í kjallara sem er 13,2 fm samkv. Þjóðskrá. 
Verð kr. 49,8 millj. 

Grænahlíð 20
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí frá kl. 12:30-13:00.  
Björt búð á jarðhæð með sér inngangi. 

Lýsing. Forstofa, eldhús, stofa, svefnherbergi og 
baðherbergi. 

Verð 32,9 millj.

4ra herbergja 4ra-5 herbergja 5 herbergja 5 herbergja

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AKRALIND 3, 201 KÓPAVOGI

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI

Glæsilegt og vel staðsett atvinnuhúsnæði miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu við Akralind 3, Kópavogi. 
Húsnæðið er nálægt stofnbrautum og hverfi sem er í 
uppbyggingu. Miklir nýtingarmöguleikar.

Nánari upplýsingar um eignina veitir 
Erla Dröfn Magnúsdóttir, lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali í síma 692 0149 
og erla@stakfell.is

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

Síðumúla 27, S: 588-4477

Mánagata 20 105 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 16.júlí kl. 17:30-18:00.
Vel skipulögð 74,2 fm 2 herbergja íbúð á annarri hæð (efstu hæð) í þríbýlishúsi við 
Mánagötu 20 í Reykjavík. Gerð hefur verið stúdioíbúð í bílskúrnum sem hentar vel til 
útleigu.

Frábært tækifæri fyrir aðila sem vill láta leigutekjur ganga upp í afborganir lána eða 
sem fjárfestingarkostur og leigja báðar einingarnar.

Anna F. Gunnarsdóttir 
löggiltur fasteignasali 
og útlitshönnuður
S:892-8778 
anna@valholl.is 

Allar nánari upplýsingar og 
milligöngu um skoðun annast 

OPIÐ 

HÚS

Eignamiðlun óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala í skjalagerð, 
gerð verðmata og önnur tilfallandi verkefni. Um er að ræða 100% stöðu.

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

HELSTU VERKEFNI
• Skjalagerð
• Gerð verðmata
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni
 

HÆFNISKRÖFUR
• Mikil reynsla af sambærilegum störfum
• Geta unnið undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
   og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð
 

Umsóknir óskast sendar til 
jenny@eignamidlun.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Eignamiðlun er elsta starfandi fasteignasala landsins og á meðal þeirra stærstu. Hjá fyrirtækinu starfa 16 manns.



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

IVECO Daily 35s15 disel. Árgerð 
2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.288054.

IVECO Daily 55s17w 40” . Árgerð 
2017, ekinn 9 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 9.790.000. 
Rnr.413389.

IVECO Daily 50-170. Árgerð 2015, 
ekinn 17 Þ.KM, dísel, beinskiptur. 
Verð 4.900.000. Rnr.393178.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.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.

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

FOR RENT

TIL LEIGU 2JA HERB. ÍBÚÐ
For rent two bedroom apartment.

Til leigu góð 2ja herb. 70 fm 
íbúð með yfirbyggðum svölum í 

Krummahólum.
Reglusemi áskilin.

Upp. sendist á antonben@
simnet.is

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir öflugum 
trailer bílstjóra. Uppl. gefur 

Gunnar í s. 894 9690

- BÍLSTJÓRA VANTAR Á 
FJÖGURRA ÖXLA TRUKK -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

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

Sorptunnan Tospy 2000
Fáanleg í mörgum litum

Sorptunnan sem allir þekkja

Sóparinn - breidd 77 cm - þyngd 
aðeins 12 kg. - Safnar 50 kg.

Sjáðu myndband á 
Facebook síðunni okkar

Stubbahús

Smekkleg stubbahús.
Sem auðvelt er að tæma.

Lacor - flugnabaninn
Ýmsar stærðir

Ruslatína
Ýmsar tegundir

50x70 cm19900.-
 kr án/vsk

69900.-
 kr án/vsk

Ruslatínan

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Senter

Vilt þú eignast nýtt raðhús 
á aðeins 37.900.000 kr.?

Nánar á

Serbyli.is

Opið hús mánudaginn 16. júlí kl 18:00 til 18:30

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi

Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Guðlaugur J. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6056
gulli@remax.is

Lerkidalur
Vönduð viðhaldslítil raðhús í fjölskylduvænu hverfi sem er í uppbyggingu í Reykjanesbæ, nánar tiltekið Dalshverfi II. 
Stutt er í stofnbrautir og alla helstu þjónustu og er nýr grunn- og leikskóli í byggingu í hverfinu.

Áætlað er að fyrsti áfangi skólans verði tekinn í notkun haustið 2019 en á svæðinu nú er starfræktur skóli í bráðabirgðahúsnæði sem útibú 
frá Akurskóla.

Húsin eru klædd með vandaðri og viðhaldslítilli utanhússklæðningu og með vönduðum timburgluggum. Þak er klætt með AluZink og 
vandaðar stálrennur með hvítum niðurföllum. Þakkantar úr bandsöguðu timbri, hvíttmálaðir.

Að framanverðu er lóð hellulögð undir bílastæði með blómakeri á milli íbúða. Skjólveggur við anddyri. Timburverönd ásamt skjólvegg að 
aftan. Botnlangi malbikaður. Að öðru leyti er lóð tyrfð og frágengin.

Húsin eru fullfrágengin að innan og utan.



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

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

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Gísli J. Eyland
Víðimýri 8, Akureyri,

lést 8. júlí. Útför hans fer fram  
frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn  

19. júlí kl. 13.30.

Dóróthea J. Eyland
Ólöf Jenny Eyland  Sigurður B. Jóhannsson
Einar Eyland

afa- og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Birgir Sveinsson
Eyrargötu 3a, Eyrarbakka,

lést á Ljósheimum þriðjudaginn 10. júlí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hins látna. Þökkum innilega samúð og 
hlýhug.

Brynjar Birgisson Ólafía Helga Þórðardóttir
Jón G. Birgisson Oddný S. Gísladóttir
Auðunn Birgisson Daðey Ingibjörg Hannesdóttir
Guðni Birgisson Ingigerður Tómasdóttir
Júlía Birgisdóttir Guðmundur H. Magnússon

barnabörn og barnabarnabarn.

Það hefur allt gjörbreyst hérna síðan 
þá hvað iðkun sjósunds varðar,“ 
segir Benedikt Hjartarson sund-

kappi en í dag eru tíu ár liðin frá því að 
Benedikt afrekaði það fyrstur Íslendinga 
að synda yfir Ermarsundið. Síðan þá hafa 
þrír Íslendingar til viðbótar náð þeim 
áfanga.

„Áður fyrr, þegar maður var á leið í 
sjóinn, þá fór maður frekar hljótt með 
það. Þá þótti maður frekar klikkaður en í 
dag er maður ekki maður með mönnum 
nema að hafa að minnsta kosti prófað. 
Það hefur safnast gífurleg þekking og 
reynsla í þessum efnum og við vitum 
betur hvað við erum að gera,“ segir Bene-
dikt.

Ári áður hafði Benedikt reynt við sund-
ið í tilefni af fimmtugsafmæli sínu en náði 
ekki í land. Í síðari atrennunni gekk betur 
en þó ekki áfallalaust. Til að mynda missti 
hann af hinum vanalega lendingarstað og 
þurfti því að vera lengur í sjónum til að ná 
landi.

„Ég var sextán tíma og eina mínútu að 
fara yfir. Ég stend eiginlega enn þá við það 
að til að þetta teljist sem sund þá þurfi 
maður að vera sextán tíma eða skemur. 
Ég eiginlega flaut þarna yfir,“ segir hann.

Þegar Benedikt þreytti sundið var annar 
Íslendingur, nafni hans Lafleur, einnig að 
reyna við sundið. Jón Karl Helgason gerði 
heimildarmyndina Sundið árið 2012 um 
keppni þeirra nafna um hvor yrði fyrstur 
Íslendinga til að komast yfir Ermarsundið.

Sléttum mánuði eftir að Benedikt synti 
yfir Ermarsundið synti hann „óvart“ út í 
Drangey. Vinir hans stefndu á það sund 
og ákváðu að grípa hann með. Einn úr 
hópnum var eitthvað efins með sundið og 
fór Benedikt honum til halds og trausts. 
Þegar yfir lauk var Benedikt sá eini sem 
náði alla leið.

„Ég synti líka Alcatraz-sundið árið 

2012 og hélt að það væri stórkostlegt 
sund. Það reyndist alveg þræleinfalt og 
auðvelt. Það ættu allir að synda þetta 
sem sjósund stunda og helst í sundskýlu 
og með gleraugu. Það er ekkert mál að 
synda það, í raun bara eins og skemmti-
skokk í Reykjavíkurmaraþoninu,“ segir 
Benedikt.

Í tilefni af því að tíu ár eru liðin frá 
afrekinu ætlar kappinn að sjálfsögðu 
að kíkja örlítið í sjóinn hér heima og 
hitta félaga sína. Benedikt er nýkominn 
úr Ermarsundinu en hann var öðrum 
Íslendingi, lögreglumanninum Jóni 
Kristni Þórissyni, til halds og trausts við 
tilraun hans við sundið nú. Sá náði ekki 
alla leið.

„Ef maður hefði tíma væri gaman að 
prófa að synda Gíbraltar-sundið, Katal-
ínu og stóru sundin í Ástralíu. Það krefst 
þó gríðarlegrar æfingar, maður verður 
helst að synda fimmtíu kílómetra á viku 
til að eiga séns. Sem stendur hef ég eigin-
lega ekki tíma í það,“ segir Benedikt. 
joli@frettabladid.is

Álitinn klikkaður þegar 
hann sagðist á leið í sjóinn
Tíu ár eru liðin frá því að Benedikt Hjartarson varð fyrstur Íslendinga til að synda yfir 
Ermarsundið. Ferðin tók rétt rúmar sextán klukkustundir og segir kappinn að hann hafi 
nánast flotið. Ári áður hafði Benedikt reynt við sundið en náði ekki í land í það skiptið.  

Miklu munaði í síðara skiptið að hafa betri skipstjóra.

„Ég var eins og dauðadrukkinn þegar ég kom í land og studdist eiginlega við fánann,“ segir Benedikt. Fáninn hafði farið víða, á báða 
pólana og yfir Grænlandsjökul, en með í för yfir sundið var Ingþór Bjarnason, pólfari og sálfræðingur. MYND/INGÞÓR BJARNASON

Ég var sextán tíma og 

eina mínútu að fara yfir. 

Ég stend eiginlega enn þá við 

það að til að þetta teljist sem 

sund þá þurfi maður að vera 

sextán tíma eða skemur.

622 Múhameð spámaður flýr frá Mekka til Medína. Flóttinn 
markar upphaf tímatals múslima.
1627 Alsíringar nema 242 manns á brott frá Vestmanna-
eyjum. 36 manns eru drepnir. Atburðurinn hefur verið 
kallaður Tyrkjaránið.
1661 Stokkhólmsbanki gefur úr peningaseðla fyrstur 
Evrópskra banka.
1872 Norðmaðurinn Roald Amundsen, fyrsti maðurinn til 
að komast á Suðurpólinn, fæðist.
1918 Anastasíja Rómanova, yngsta dóttir Nikulásar II Rúss-
landskeisara, er tekin af lífi ásam fjölskyldu sinni. Lík hennar 
og bróður hennar fundust ekki fyrr en árið 2007.
1930 Haile Selassia, keisari Eþíópíu, undirritar fyrstu 
stjórnarskrá landsins.
1935 Fyrsti stöðumælir heimsins er tekinn í notkun í Okla-
homa-borg í Oklahoma-ríki Bandaríkjanna.
1941 Hafnaboltagoðsögnin Joe DiMaggio nær heimahöfn í 
56. leiknum í röð. Það met stendur enn óhaggað.
1950 Úrúgvæjar leggja heimamenn í Brasilíu að velli á 
 Maracana-vellinum í Rio de Janeiro í úrslitaleik heimsmeist-
aramótsins. Þetta er annar heimsmeistaratitill Úrúgvæ.
1951 Bjargvætturinn í grasinu, skáldsaga J. D. Salinger, 
kemur út.
1969 Apollo 11 leiðangurinn leggur af stað frá geimstöð-
inni á Kennedy-höfða í Flórída. Leiðangursmenn verða þeir 
fyrstu sem ná að drepa fæti niður á tunglinu.
1990 Yfir 1.600 farast í jarðskjálfta á Filippseyjum.
1994 Borgarastyrjöldin í Rúanda hlýtur endi.
1999 Flugvél John F. Kennedy yngri ferst á Atlantshafi. Allir 
um borð týna lífi, meðal annarra eiginkona hans og mág-
kona.
2005 Harry Potter og blendingsprinsinn, næstsíðasta bókin 
í bókaflokknum um galdrastrákinn knáa, kemur út samtímis 
um heim allan. Tæplega 290.000 eintök seljast að meðaltali 
á hverri klukkustund fyrsta sólarhringinn eftir útgáfuna.
2009 Alþingi samþykkir að sækja um aðild að Evrópusam-
bandinu.

Merkisatburðir
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HEITIRPOTTAR.IS
HÖFÐABAKKI 1
Haffi 777 2000
Grétar 777 2001

HITAVEITUSKELJAR
Mikið 
úrval

RAFMAGNSPOTTAR
frá Arctic Spas

Stærðir 
200x200
210x210

220x220
235x235

8 hyrnt 

LOK 
Á POTTA

Litir:
Grátt
Brúnt

FISKIBOLLU TILBOÐ

K AUPIR 1  KG
FÆRÐ     2  KG

Gamaldags 
hak k bollur

Ven julegar
heimilis
fisk ibollur

Höldum í 

gamlar hefðir

Sogavegi 3
Höfðabakka 1 
Sími 555 2800



LÁRÉTT
1. þíða 
5. umrót 
6. tveir eins 
8. pára 
10. hljóm 
11. óvild 
12. íþrótt 
13. fyrirhöfn 
15. ginning 
17. skráning

LÓÐRÉTT
1. spíritus 
2. mót 
3. kæla 
4. afhending 
7. dáinn 
9. vitlaust 
12. deigja 
14. grúi 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. afísa, 5. los, 6. ff, 8. krassa, 10. óm, 11. 
kal, 12. rall, 13. ómak, 15. lokkun, 17. ritun.
LÓÐRÉTT: 1. alkóhól, 2. form, 3. ísa, 4. afsal, 7. 
fallinn, 9. skakkt, 12. raki, 14. mor, 16. uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.m

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur

Sindik átti leik gegn Cebalo í 
Zagreb árið 1978.

Hvítur á leik.

1. Hb4! Dc7 2. Hxb7! 1-0.  
Tómas Veigar Sigurðarson 
sigraði á Meistaramóti Hugins 
(norðursvæði) sem lauk í fyrra-
dag. Gunnar Erik Guðmundsson 
hafði sigur á Bikarsyrpu TR sem 
lauk í gær. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir. 

Jú, velkomin til baka, 
frú Olsen. Langt 

síðan síðast - sem 
er gott.

En nú ertu hér. Ég ætla 
að athuga hvenær þú 

komst síðast.

Jú, það var 
þegar þú hélst að 

þú værir...
Krókódíll.

Ég hefði 
nú kannski 

átt að 
muna það!

Þetta var frábært en ég 
þarf að fara upp í 

herbergið mitt og ná mér 
í eitt leiðinlegt slag.

Duncan-fjölskyldan

Fjölskyldukeppni
Laugardag kl. 20.

Borða, 
sofa, 
kúka.

Það er það 
sem þú 
gerir?

Þú og pabbi 
um helgar.

Ég klóra 
mér líka.

í dag léttir smám 
saman til á sunn-
anverðu landinu 
og vestan til síð-
degis. Norðan- 
og austanlands 
er útlit fyrir 
dálitla vætu fram 
á kvöld. Hita-
tölurnar snúast 
aðeins við, 8-14 
stig víða norðan- 
og austanlands 
en allt að 18 stig 
syðra.
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ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga 10-18

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
ný

95 
ÁRA 

1922 - 2017

TILBOÐSDAGAR
20-40%

Gerðu góð kaup!

ÞVOTTAVÉLAR

ÞV
O

TT
A

VÉ
LA

R

KÆ
LI

SK
Á

PA
R

HELLUBORÐ

ÞURRKARAR

HELLUBORÐ

SMÁTÆKI

U
PPÞVO

TTA
VÉLA

R

OFNAR

RYKSUGUR
RYKSUGUR

VIFTUR OG HÁFAR

VERÐ FRÁ 71.920,- VERÐ FRÁ 59.920,-

VERÐ FRÁ 11.920,-
OFNAR

VERÐ FRÁ 55.920,-

OFNAR

L O K A D A G A R



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

16. JÚLÍ 2018
Námskeið
Hvað?  3 daga Canon EOS nám-
skeið
Hvenær?  18.00
Hvar?  Síðumúla 12
Á þessum námskeiðum, sem eru 
bæði fyrir byrjendur og lengra 
komna, er farið í eftirfarandi atriði: 
Canon EOS myndavélin: 
Farið er ítarlega í allar helstu still-
ingar á stafrænu myndavélinni, 
m.a. ljósop, hraða, White balance, 
ISO, ljósmæling, pixla, jpg/raw 
og margt fleira. Einnig er farið í 
Menu-stillingar og þær útskýrðar. 
Kennt hvernig á að stilla vélina til 
að fá sem mest út úr henni. Nem-
endur fá blöð með upplýsingum 
um myndavélina og ýmsar still-
ingar. 
Linsur/filterar: 
Tekin eru fyrir helstu atriði varð-
andi linsur og filtera. 
Myndatökur og myndbygging:  

Fjallað um myndbyggingu og gefin 
góð ráð til að ná enn betri mynd-
um við ýmsar aðstæður. T.d. lands-
lag, Norðurljós, nærmyndatökur, 
portrett og margt fleira. Sýndar 
margar útfærslur af myndatökum. 
Myndasala og myndabankar: 
Bent á nokkrar leiðir til að selja 
myndir, bæði beint til kaupenda 
og einnig í gegnum myndabanka. 
Verklegar æfingar: 
Nemendur æfa sig og fá tilsögn í að 
taka portrettmyndir á staðnum. 
RAW vinnsla: 
Raw vinnslan útskýrð og sýndar 
aðferðir við að vinna RAW-myndir 
í Lightroom. 
Mánudagur 16. júlí kl. 18 - 22. 
Miðvikudagur 18. júlí kl. 18 - 22. 
Fimmtudagur 19. júlí kl. 18 - 22. 
Flest stéttarfélög niðurgreiða nám-
skeið hjá Ljosmyndari.is. 
Styrkur getur numið allt að 75%, 
en hafa ber í huga að það er mis-
jafnt eftir stéttarfélögum. 
Námskeiðið er haldið í Síðumúla 
12, efri hæð 
Leiðbeinandi er Pálmi  
Guðmundsson, s: 898 3911 
Verð 18.900 kr.

Hvað?  Fjöllistanámskeið
Hvenær?  8.30 og 13.00
Hvar?  Síðumúla 15
Leikræn tjáning og ljóðlist, söng-
tækni, dans, myndlist og útivera. 
Takmarkaður fjöldi. Sýning í lok 
hvers námskeiðs. Vönduð nám-
skeið haldin í notalegu umhverfi 
Kristalhofsins, Háteigsvegi og Kjar-
valsstöðum. Aldur frá 5 ára til 13 
ára. Fjöldi takmarkaður og tveir 
kennarar ásamt aðstoðarkenn-

urum á hverju námskeiði. Hægt 
er að óska eftir námskeiðum fyrir 
eldri aldurshópa. 
Nánari upplýsingar á dancecenter.
is og kristalhofid.is. 
Námskeiðin eru bæði 1 viku og 2 
vikna og kennd fyrir hádegi 8.30-
12.00 og 13.00-16.30. Um þau sér 
fagfólk með áralanga reynslu í 
barnastarfi, úr leikhúsheiminum 
og afþreyingargeiranum. Soffía 
Karlsdóttir, söng- og leikkona og 
danskennari, Nanna Ósk Jónsdótt-
ir, danskennari og danshöfundur, 
Valgerður Guðnadóttir söngkona, 
Kalli úr Dans Dans Dans og Billy 
Elliot og Nataly frá Kúbu sem var 
í danshóp þar í landi og kom að 
æskulýðsstarfi. Öll skráning fer 
fram á dancecenter.felog.is.

Hvað?  LARP-námskeið
Hvenær?  13.00
Hvar?  Garðalundi, Garðaskóla.
LARP-námskeið fyrir byrjendur 
og lengra komna á aldrinum 12 til 
20 ára. Á námskeiðinu lærum við 
allt um LARP með aðstoð reyndra 
LARPara. Frábært tækifæri til þess 
að taka þátt í spunaspili í raun-
heimum. Fyrstu hittingarnir snúa 
að undirbúningi og síðan munum 
við LARPa úti í leyniskógi sem þið 
fáið upplýsingar um þegar nær 
dregur. Seinna LARP-námskeið af 
tveimur í sumar. Verð er 28.000 kr.

Hvað?  Skútunámskeið
Hvenær?  16.00
Hvar?  Siglingafélaginu Ými
Hefur þig dreymt um að svífa segl-
um þöndum um Íslandsstrendur 
eða ferðast um Miðjarðarhafið Skútunámskeið fyrir fullorðna í Siglingafélaginu Ými. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KR og Fylkir mætast í Pepsi-deild karla í kvöld klukkan korter yfir sjö. Á myndinni sést Rúnar Kristinsson, þjálfari KR, þungt hugsi, enda KR-ingar aðeins með 14 stig í áttunda sæti Pepsí-deildarinnar.  FRÉTTABLAÐI
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Netverslun www.icewear.is frí heimsending um allt land

KLEMENZ Hettupeysa Kr. 8.990.-

ÞÍN ÚTIVIST
    ÞÍN ÁNÆGJA

REYKJAVÍK AUSTURSTRÆTI 5  •  ÞINGHOLTSSTRÆTI  2-4  •  LAUGAVEGUR  1  •  SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 38  •  LAUGAVEGUR 89-91 OUTLET  •  FÁKAFEN 9  OUTLET   
AKUREYRI HAFNARSTRÆTI  106  •  VÍK Í MÝRDAL  AUSTURVEGUR 20  •  VESTMANNAEYJAR BÁSASKERSBRYGGJA 2

VERSLANIR  
ICEWEAR 

á seglbát? Þá er hér upphafið að 
ævintýrinu þar sem öryggi og góð 
sjómennska er í fyrirrúmi. Sigl-
ingafélagið Ýmir býður upp á skút-
unámskeið fyrir fullorðna og er 
nemandi undirbúinn fyrir að taka 
próf í verklegum hluta skemmi-
bátaprófs, sjá námskrá fyrir háset-
anámskeið: siglingafelag.is, undir 
kjölbátar. Boðið verður upp á eftir-
farandi dagsetningar: 
Námskeið 2: 16.-28.07. 
Kennt er á mánudögum og mið-
vikudögum kl.17 og á laugar-
dögum kl. 9. 
Námskeið 3: 30.07.-03.08 (hrað-
námskeið).

Hvað?  Sumarsýning: Horfnir tímar 
– Vinkonur
Hvenær?  10.00
Hvar?  Byggðasafninu í Görðum, 
Akranesi
Ljósmyndasýning á Byggðasafninu 
í Görðum, Akranesi. Á sýningunni 
eru stúdíóljósmyndir Árna Böðv-
arssonar (1888–1977) af nokkrum 
vinkonum, sumum nafngreindum 
en öðrum óþekktum. Árni byrjaði 
að fást við ljósmyndun upp úr 
1913 og rak ljósmyndastofu á 
Akranesi samhliða öðrum störfum. 
Myndirnar eru úr safni Ljós-
myndasafns Akraness.

Fótbolti
Hvað?  Breiðablik – Fjölnir Pepsi-
deild karla
Hvenær?  19.15
Hvar?  Kópavogsvelli
Breiðablik fær Fjölni í heimsókn 

í 10. umferð Pepsi-deildar karla. 
Töluverð spenna er fyrir þennan 
leik því Ágúst Gylfason, þjálfari 
Blika, var í mörg ár þjálfari Grafar-
vogsliðsins. 
Einnig eru margir spenntir að 
sjá danska framherjann Thomas 
Mikkelsen sem spilar að öllum 
líkindum sinn fyrsta leik.

Hvað?  Fylkir - KR Pepsi-deild karla
Hvenær?  19.15
Hvar?  Egilshöll

Viðburðir
Hvað?  Sumarlestur í Bókasafni 
Seltjarnarness
Hvenær?  10.00

Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
Sumarlestur hefur það að mark-
miði að viðhalda og auka lestrar-
færni barna. Allt sem þarf að gera 
er að skrá lesnar bækur á lestrar-
blöð. Þar á að tiltaka titil bókar, 
blaðsíðufjölda og skrifa stutta 
umsögn um bókina. Allir fá bros-
karl og stimpil bókasafnsins eftir 
hverja lesna bók. Allir eru með í 
happdrætti og eru verðlaun dregin 
út alla föstudaga yfir sumartímann.

Hvað?  Humours
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnargötu 16, Rifi
Leiksýning á ensku. Júlíana Kristín 
Liborius Jónsdóttir og Vilhelm 
Neto leika aðalhlutverkin.

Hvað?  Ég elska Breiðholt á Gamla 
Kaffihúsinu
Hvenær?  11.30
Hvar?  Gamla Kaffihúsinu, Breiðholti
Ef þú elskar Breiðholt þá er þetta 
sýningin fyrir þig. 
Í Ég elska Breiðholt veggspjalda-
seríunni eru 8 veggspjöld sem 
prýdd erum hinum ýmsu kenni-
leitum úr Breiðholti. Breiðholtið 
er fallegt, fjölmenningarlegt, fjöl-
skylduvænt og dásamlegt hverfi. 
Með sköpun þessara veggspjalda 
vill Anna Banani deila kær-
leikanum og draga fram allt það 
jákvæða, fallega og skemmtilega 
í Breiðholti. Á Gamla kaffihúsinu 
eru öll átta Ég elska Breiðholt vegg-
spjöldin til sýnis.

                         SUMARLESTUR HEFUR 
ÞAÐ AÐ MARKMIÐI AÐ 

VIÐHALDA OG AUKA LESTRAR-
FÆRNI BARNA. ALLT SEM ÞARF 
AÐ GERA ER AÐ SKRÁ LESNAR 
BÆKUR Á LESTRARBLÖÐ. ÞAR Á 
AÐ TILTAKA TITIL BÓKAR, 
BLAÐSÍÐUFJÖLDA OG SKRIFA 
STUTTA UMSÖGN UM BÓKINA. 
ALLIR FÁ BROSKARL OG STIMPIL 
BÓKASAFNSINS EFTIR HVERJA 
LESNA BÓK. ALLIR ERU MEÐ Í 
HAPPDRÆTTI OG ERU VERÐ-
LAUN DREGIN ÚT ALLA FÖSTU-
DAGA YFIR SUMARTÍMANN.

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐM E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 19M Á N U D A G U R   1 6 .  J Ú L Í  2 0 1 8



Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

MAÐUR ER MANNS GAMAN

Magnús Hlynur heimsækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 
��������	
����������������������
sveitarfélags eða sveitar. Þetta geta 
verið einstaklingar í alls konar störfum 
����	������������
���	��������������
hrífur alla með sér.

KL. 19:30

AMERICAN WOMAN
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eiginmanns hennar.

KL. 20:45

GRAND DESIGNS: 
AUSTRALIA

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

KL. 19:55

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

ækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og
����������

ar. Þetta geta
s konar störfum
�������������

t á stod22..iis

gskvöld

SHARP OBJECTS

$���$���	�����!%�����!��
�������%

����������&�������'�������	���
snýr aftur á heimaslóðir þar sem hrottalegt morð var framið en ekki er 
���
�	���	���	
(�)������������	�������

������	�����*�+��������
����	
�"�������,�

���,��	(

KL. 21:10

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

THE GIRL IN THE BOOK

-����
�	����������$��/��	������
��
	
�"���!���#"���
��������!���
uppgötvar sér til hrellingar að hún 
������	0�����	"������������#"��!���
gömlum kærasta.

KL. 22:00

07.00 Simpson-fjölskyldan 
 Tuttugasta og sjötta sería þessa 
langlífasta gamanþáttar í banda-
rísku sjónvarpi í dag. Simpson-
fjölskyldan er söm við sig og 
hefur ef eitthvað er aldrei verið 
uppátækjasamari.
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.15 The Mindy Project 
08.35 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 Grillsumarið mikla 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
14.05 Britain's Got Talent 
15.05 Britain's Got Talent 
16.15 Lóa Pind: Snapparar 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family 
19.30 Maður er manns gaman
Frábærir nýir íslenskir þættir. 
Magnús Hlynur heimsækir 
nokkur sveitarfélög á Suðvestur-
horninu og finnur mestu gleði-
gjafa viðkomandi sveitarfélags 
eða sveitar. Þetta geta verið 
einstaklingar í alls konar störfum 
þar sem gleði og útgeislun við-
komandi 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 
21.10 Sharp Objects 
22.05 Lucifer 
22.50 Whitney Cummings: I'm 
Your Girlfriend 
23.50 60 Minutes Vandaður 
þáttur í virtustu og vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem reyndustu fréttaskýr-
endur Bandaríkjanna fjalla um 
mikilvægustu málefni líðandi 
stundar og taka einstök viðtöl við 
heimsþekkt fólk.
00.35 Major Crime 
01.20 Succession 
02.15 Six
03.00 Wyatt Cenac's Problem 
Areas  Áhugaverður og ögrandi 
þáttur úr smiðju HBO í umsjón 
grínistans Wyatts Cenac sem á að 
baki langan feril sem handrita-
höfundur og ráðgjafi fyrir þætti 
eins og The Daily Show. Hér vekur 
hann athygli á vaxandi samfélags-
legum og menningarlegum 
vandamálum í Bandaríkjunum 
á sinn beinskeytta og hárbeitta 
hátt.
03.30 Death Row Stories 
04.15 Strike Back 
05.00 Strike Back 

19.10 Last Man Standing 
19.35 The New Girl 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
21.35 The Mindy Project 
22.00 Divorce 
22.30 Stelpurnar 
22.55 Supernatural 
23.40 The New Girl 
00.30 Friends 
00.55 Tónlist

12.00 Tootsie 
13.55 Fed up 
15.30 Billy Madison 
17.00 Tootsie 
18.55 Fed up
20.30 Billy Madison  Myndin 
sem gerði Adam Sandler að 
stjörnu. Billy Madison á að erfa 
milljónirnar hans pabba síns en 
hefur sólundað öllum sínum tíma 
í skvísur og vín. Brian Madison 
segir því syni sínum að líklega 
taki aðstoðarforstjórinn og 
aulinn Eric Gordon við rekstri 
fyrirtækisins. 
22.00 The Girl in the Book
23.30 The 5th Wave  Spennutryllir 
frá 2016 um óvinveittar geim-
verur sem ráðast með krafti á 
jörðina og þurrka út stóran hluta 
mannkyns í fjórum gríðarlega 
öflugum árásarbylgjum. 
01.25 Cell 
03.05 The Girl in the Book

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 
13.50 Landakort 
14.00 Í garðinum með Gurrý 
14.30 Pricebræður bjóða til veislu 
15.00 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður 
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram 
16.05 Á götunni 
16.35 Níundi áratugurinn 
17.20 Brautryðjendur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Letibjörn og læmingjarnir 
18.19 Alvin og íkornarnir 
18.30 Millý spyr 
18.37 Uss-Uss! 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Ævi 
20.05 Hulda Indland 
21.00 Njósnir í Berlín 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Finndið 
23.20 Golfið 
23.50 Hetjurnar 
00.20 Dagskrárlok

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 Top Chef 
21.00 MacGyver 
21.50 The Crossing 
22.35 Valor 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 The Good Fight 
03.05 Star 
03.50 Scream Queens 
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 Tindur 
08.27 Zigby 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Kormákur 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 Tindur 
12.27 Zigby 
12.38 Mæja býfluga 
12.50 Kormákur 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 Tindur 
16.27 Zigby 
16.38 Mæja býfluga 
16.50 Kormákur 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Kapteinn Skögultönn

08.00 John Deer Classic  
13.00 Scottish Open  
18.00 Marathon Classic  
20.00 PGA Highlights  
20.55 John Deer Classic

08.55 Grindavík - KA 
10.35 Breiðablik - Valur 
12.15 Fyrir Ísland 
12.55 Sumarmessan  
13.35 Goals of the Season 
14.30 Season Highlights 
15.25 Fyrir Ísland 
16.05 Goðsagnir - Pétur Ormslev 
16.40 Sumarmessan  
17.20 Grindavík - KA 
19.00 Breiðablik - Fjölnir 
21.15 Pepsímörkin  
22.35 Sumarmessan  
23.15 Fyrir Ísland

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

irnar 
agaskar,

13.24 
4
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4.3.2.1.

Eftir að viðurinn er orðinn þurr, 
er hægt að bera á Jotun Treolje 
eða Jotun Trebitt pallaolíu á 
pallinn.

Spúlið svo af með hreinu vatni 
og látið pallinn þorna. 

Skrúbbið svo létt yfir þannig að 
efnið dreifist vel. Látið liggja 
á í 15 - 20 mín. Gætið að væta 
flötinn með vatni á meðan svo 
efnið þorni ekki.

Vætið fyrst flötinn með köldu 
vatni. Berið Jotun Trebitt 
pallahreinsi óþynnt með rúllu 
eða pensli á flötinn.

3

S

Mest selda
pallaolían

í Húsa-

smiðjunni

þriggja
ára 

ending

Gerðu pallinn eins og nýjan

Eftir að viðurinn er orðinn þurr,
er hægt að bera á Jotun Treolje

Spúlið svo af með hreinu vatni
og látið pallinn þorna

Skrúbbið svo létt yfir þannig að 
efnið dreifist vel Látið liggja

Vætið fyrst flötinn með köldu 
vatni Berið Jotun Trebitt

S
er hægt að bera á Jotun Treolje
eða Jotun Trebitt pallaolíu á 
pallinn.

og látið pallinn þorna. efnið dreifist vel. Látið liggja
á í 15 - 20 mín. Gætið að væta
flötinn með vatni á meðan svo 
efnið þorni ekki.

vatni. Berið Jotun Trebitt
pallahreinsi óþynnt með rúllu 
eða pensli á flötinn.

628640

AB gagnvarin fura
27x95 mm, 4 metrar.

Fáðu tilboð í sólpallinn núnaFFááðð ilbb ðð íí óll lli úú 234 kr/lm

175kr/lm

3.995kr

5 ltr 

Pallahreinsir Trebitt 
Terrassebesfjerner
Lýsir upp pallinn, fjarlægir 
sveppagróður, grillolíu og sót.
7158013

FRÁBÆRT VERÐ

3 ltr 

2.495 kr
Pallaolía Jotun Treolje
Pallaolía á gagnvarið efni. Fáanleg gullbrún, græn 
og einnig í sömu litum og Trebitt hálfþekjandi.
7049123-27

1.995kr

3 ltr 
SÚPER TILBOÐ

7.995 kr

Pallaolía
Trebitt Terrasebeis 3 ára ending!
Pallaolía sem hefur þann eiginleika að aðeins 
þarf að bera á þriðja hvert ár. 15 fallegir litir.
7049305-08

5.995kr

SÚPER TILBOÐ



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

Sumarútsala
í fjórum búðum

       

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

Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

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

ALLTAF 
OPIN

Matthew Work-
man er banda-
r í s ku r  f y r r -
v e r a n d i 
sjón varps frétta-
maður frá New 

York-fylki. Hann hefur haldið úti 
hlaðvarpsþættinum The Faroe 
Islands Podcast um Færeyjar í 
næstum 10 ár og er búinn að gera 
300 þætti um landið. Mörg hundruð 
þúsund hlusta á þáttinn, alls staðar 
að úr heiminum, og hefur hann 
unnið til verðlauna fyrir þáttinn. 
Áhugi hans á Færeyjum kviknaði 
fyrir algera tilviljun en Matthew hélt 
úti bloggsíðu og einn daginn sá hann 
að Færeyingur hafði lesið bloggið. 
Blaðamaður hitti þennan merkilega, 
og að hans sögn léttgeggjaða, mann 
á G! Festival í Færeyjum þangað sem 
hann mætir á hverju ári og hefur gert 
í ein níu ár núna.

„Fyrir ellefu árum hélt ég úti bloggi 
sem aðeins vinir og fjölskylda lásu. 
Stundum skoðaði ég á Google Analy-
tics hvaðan fólk væri sem las bloggið 
mitt – einn daginn sá ég að einhver 
las bloggið mitt frá litlum punkti í 
miðju hafinu. Hvað í fjáranum er 
þetta? hugsaði ég. Þarna hafði ein-
hver frá Færeyjum lesið bloggið mitt. 
Fyrir ellefu árum voru ekki miklar 
upplýsingar um Færeyjar á netinu 
á ensku – það var Wikipedia-síða og 
smá annað. En þetta kveikti í ímynd-
unarafli mínu þannig að ég reyndi að 
finna eitthvað meira um þetta land – 
en jafnvel þó að það væri ekki mikið 
af upplýsingum þá voru ótrúlega 
margar fallegar myndir af Færeyjum 
úti um allt. Þar á meðal kirkju sem 

bara kallaði á mig. Ég fékk flugu í höf-
uðið – hingað muntu koma einn dag-
inn, það er þitt vandamál að finna út 
hvernig þú kemur þér hingað en það 
mun gerast.“

Í samtölum við vini sína var 
Workman stanslaust að minnast á 
Færeyjar, land sem enginn þeirra 
vissi neitt um, og eftir að þeir gerðu 
grín að honum fyrir það fór hann 
að skrifa blogg um landið. Í fyrsta 
blogginu sínu um Færeyjar sagðist 
hann að sjálfsögðu vera mesti sér-
fræðingur Bandaríkjanna um eyj-
urnar og einnig sagðist hann vona 
að fleiri Færeyingar myndu lesa 
bloggið – hann viðurkennir að þetta 
hafi byrjað sem hálfgert grín, þó að 
honum sé illa við að nota orðið grín, 
en fljótlega þróaðist þetta út í eitt-
hvað miklu, miklu meira.

„Ég var að grínast en á sama tíma 
var ég mjög alvarlegur. Þetta var smá 
eins og þegar maður var ungur og var 
skotinn í stelpu og til að ná athygli 
hennar kýldi maður hana í höndina. 
Á hverjum föstudegi skrifaði ég nýja 
bloggfærslu um Færeyjar – og loksins 
kom komment einn daginn frá ein-
hverjum í Færeyjum sem þakkaði 
mér fyrir áhugann á litla landinu 

sínu. Ég hafði samband við hann og 
við urðum vinir. Það endaði með 
því að hann fékk mig til að byrja 
á Facebook þar sem hann kynnti 
mig fyrir alls konar færeysku fólki – 
þar á meðal forsætisráðherranum. 
Ég var einn af fyrstu vinum hans á 
Facebook.“

Matthew og færeyski vinur hans 
ákváðu að gera eitthvað saman og úr 
varð hlaðvarpsþátturinn The Faroe 
Islands Podcast sem núna hefur 
verið í gangi í níu og hálft ár. Matt-
hew hafði aldrei komið til Færeyja 
en var samt búinn að eignast fjölda 
vina þaðan og var í bullandi hlað-
varpsgerð um landið. Í þáttunum 
taka þeir viðtöl við merkilega Fær-
eyinga í gegnum Skype, segja fréttir 
frá landinu og spila upptökur frá 
merkilegum viðburðum á eyjunum. 
Í raun er allt sem gerist í Færeyjum 
það sem Matthew hefur áhuga á og 
sérstaklega að vekja tilfinningar hjá 
hlustendum með hljóðupptökum.

„Hugmyndin var að kalla fram 
tilfinningar hjá hlustendum, láta 
þeim líða eins og þeir væru staddir 
í Færeyjum – í dag sé ég að þetta var 
algjörlega geðbilað enda hafði ég á 
þessum tímapunkti aldrei komið á 
staðinn sjálfur.“

Færeyjastofa hringdi í Matthew 
stuttu eftir þetta og honum var boðið 
í heimsókn – hann skellti sér til Fær-
eyja í fyrsta skipti og tók upp nokkra 
þætti í Færeyjum. Síðan þá hefur 
hann auðvitað haldið þættinum 
áfram úti og nánast mætt á hverja 
einustu G! Festival hátíð. Þáttinn og 
fleiri upplýsingar má nálgast á faroe-
podcast.com. stefanthor@frettabladid.is

Punktur á korti 
kveikti áhugann  
á Færeyjum
Bandarískur sjónvarpsfréttamaður og bloggari sem elskar Færeyjar 
spjallaði við Lífið um hvernig áhuginn vaknaði og hvers vegna hann 
hóf að gera hlaðvarpsþætti um land sem hann hafði á þeim tíma 
aldrei komið til. Hann lét sig ekki vanta á G! Festival þetta árið.

Matthew Workman hefur haldið úti the Faroe Island Podcast í um áratug. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN ÞÓR

Í DAG SÉ ÉG AÐ ÞETTA 
VAR ALGJÖRLEGA 

GEÐBILAÐ ENDA HAFÐI ÉG Á 
ÞESSUM TÍMAPUNKTI ALDREI 
KOMIÐ Á STAÐINN SJÁLFUR.
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mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Stendur undir nafni

Langamma mín varð níu barna 
ekkja 33 ára gömul þegar 
hafið tók langafa árið 1912. 

Hún missti ekki einungis manninn 
sinn heldur fyrirvinnu. Bústofninn 
var settur á uppboð og hún sá fyrir 
sér að missa lífsviðurværi fjölskyld-
unnar. Enginn mætti á uppboðið og 
langamma fékk tækifæri til að rétta 
af hag sinn. Sem hún gerði. Með því 
sýndu Hafnfirðingar Guðrúnu í Ási 
dygga samkennd.

Þegar fréttir bárust af drengjum 
innlyksa í helli í Taílandi hélt 
heimurinn niðri í sér andanum á 
meðan færustu kafarar heims lögðu 
sig í lífshættu til að frelsa drengina 
úr prísundinni. Allt gekk eins og í 
sögu fyrir utan sorgarfréttina um 
kafarann sem lést. Og maður fann 
fyrir létti þegar drengirnir og björg-
unarteymið voru komin í faðm 
fjölskyldunnar.

Á sama tíma og menn leggja líf 
sitt að veði til að sameina börn og 
foreldra þeirra aftur berast fregnir 
af þjóðarleiðtoga sem vísvitandi 
aðskilur börn frá foreldrum með 
einni ómannúðlegustu innflytj-
endastefnu sem hugsast getur.

Hvernig í ósköpunum getur 
sama dýrategundin – hinn viti-
borni maður – sýnt á sér svo ólíkar 
hliðar: djúpa samkennd með því 
að setja sig í lífshættu fyrir aðra og 
verstu grimmd með því að skaða 
meðvitað ósjálfbjarga börn?

Þróunarfræðilega erum við með 
tvenns konar heila: gamlan heila 
sem svipar til dýraheila og stjórnast 
af eiginhagsmunum án tilfinninga, 
og nýjan heila sem aðgreinir okkur 
frá dýrum. Við tökum meðvitaðar 
ákvarðanir með nýja heilanum sem 
er í miklum samskiptum við þann 
gamla. Getur verið að nýi heilinn 
sé við stýrið hjá björgunarmönn-
unum en sá gamli fjarstýri þjóðar-
leiðtoganum?

Menn sem bera hagsmuni ann-
arra fyrir brjósti standa undir nafni 
sem hinn vitiborni maður.

Hinn vitiborni


