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VERSLUN Fimm innflutningsfyrir-
tæki hafa stefnt íslenska ríkinu til 
endurgreiðslu á ofteknum sköttum 
sem þau hafa greitt í formi tolla á 
landbúnaðarvörur. Nema kröfurn-
ar um þremur milljörðum króna 
en við bætist um milljarður vegna 
vaxta og dráttarvaxta.

Páll Rúnar M. Kristjánsson, 
hæstaréttarlögmaður og lögmaður 
Félags atvinnurekenda (FA), rekur 
málið. 

Hann segir að stöðugt bætist við 
kröfuna þar sem íslenska ríkið haldi 

áfram að innheimta þessi ólögmætu 
gjöld.

Á undanförnum árum hefur Páll 
Rúnar þrívegis höfðað mál fyrir hönd 
félagsmanna í FA vegna útboðsgjalda 

sem ríkið lagði á þá vegna úthlutun-
ar á tollfrjálsum innflutningskvótum 
búvara. Hefur ríkið þurft að endur-
greiða tæpa þrjá milljarða króna 
vegna þeirra málaferla.

Páll Rúnar telur ólögmæti þeirrar 
gjaldtöku sem málsóknin nú beinist 
gegn jafn augljóst og í fyrri málunum. 
Stjórnvöld innheimti umtalsverða 
tolla af innflutningi á landbúnaðar-
vörum. Tollarnir hafi þá sérstöðu í 
skattheimtu ríkisins að ráðherra sé 
heimilt að lækka þá eða fella niður.

Að sögn Páls Rúnars byggir mál-

sóknin meðal annars á því að 
umræddir tollar teljist skattar eins 
og hugtakið birtist í stjórnarskrár. 
„Samkvæmt stjórnarskrá getur það 
ekki verið val ráðherra hvort skattar 
eru lagðir á eða ekki.“ 

Páll Rúnar segist að komi til 
þess að festar yrðu í lög valkvæðar 
heimildir til skatttöku yrðu laga-
legar afleiðingar þær að gjaldtakan 
í heild sinni yrði ólögmæt. Hann 
vonast til þess að niðurstaða fáist 
í málið í Héraðsdómi Reykjavíkur 
fyrir áramót. – sar / sjá síðu 4 

Vilja milljarða endurgreiðslur 
frá ríkinu vegna tolla á búvörur
Lögmaður Félags atvinnurekenda hefur höfðað mál á hendur ríkinu fyrir hönd fimm innflutningsfyrir-
tækja vegna tolla af landbúnaðarvörum. Hann segir það ekki samræmast ákvæðum stjórnarskrár að ráð-
herra hafi val um það að leggja á skatt í formi innflutningstolla. Kröfurnar nema um fjórum milljörðum.

Samkvæmt stjórnar-

skrá getur það ekki 

verið val ráðherra hvort 

skattar eru lagðir á eða ekki. 

Páll Rúnar M. Kristjánsson,  
lögmaður Félags atvinnurekenda

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson skrifar um forsjár-
hyggju, lúsasjampó, vín í búðum 
og gluggalögguna. 9

SPORT Kvennalandsliðið þarf að 
fara fjallabaksleiðina á HM. 18-19

MENNING Hans og Gréta og La 
Traviata eru á verkefnaskrá 
Íslensku óperunnar. 23

LÍFIÐ  Samtök 
grænmetisæta 
og Vegan sam-
tökin standa að 
sýningu heim-

ildarmyndarinnar 
Dominion í Bíói 
paradís. 26

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ  
● FÓLK  ●  HOLLT OG 

BRAGÐGOTT

*Samkvæmt prentmiðlakönnun 
Gallup apríl-júní 2015

Réttað var í Hlíðarrétt í Mývatnssveit í gær en þetta voru fyrstu réttir ársins. Var féð, um tvö þúsund fjár, rekið frá aðhaldinu í Námafjalli í blíðskaparveðri. Heimamenn tóku virkan þátt  
í rekstrinum og létu börnin ekki sitt eftir liggja. Fjölmargir ferðamenn fylgdust með og að venju var sungið „Vel er mætt“ áður en dregið var í dilka. FRÉTTABLAÐIÐ/BENEDIKT BÓAS 



Veður

Hæg breytileg átt, stöku skúrir um 
vestanvert landið en léttskýjað 
austan til. Suðaustan kaldi eða 
strekkingur og dálítil rigning sunnan- 
og vestanlands um kvöldið. 
SJÁ SÍÐU 22

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

mánudaginn 3. september, kl. 18

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Li
st

m
un

a
up

p
b
o
ð
 n

r.
 1

1
1

Forsýning  á verkunum mánudag kl. 10–17

NOREGUR Norska ríkisútvarpið 
(NRK) heldur áfram að feta nýjar 
slóðir í hinu svokallaða hægvarpi. 
Á fimmtudaginn kemur verður 
NRK með sjö klukkustunda beina 
útsendingu frá fjallgöngu á hæsta 
fjall Noregs, Galdhöpiggen, sem er 
2.469 metra hátt.

„Margir hafa farið upp á fjallið, 
og enn fleiri vilja einhvern tíma 
gera það,“ segir Arne Nordrum, 
verkefnastjóri hjá NRK. „Núna geta 
allir tekið þátt í göngu á fjallið, sama 
hvar viðkomandi er staddur í heim-
inum.“ – khn

Fjallganga í 
hægvarpi

FANGELSISMÁL  „Ég var að hugsa 
um að fara beina leið niður í Fang-
elsismálastofnun og krefjast þess 
að vera látinn laus eins og skot,“ 
segir Guðmundur Ingi Þóroddsson 
og hlær. Það kom Guðmundi, sem 
hlotið hefur þunga fangelsisdóma í 
gegnum tíðina, vægast sagt á óvart 
þegar hann sótti sakavottorð sitt 
á dögunum að komast að því, sér 
til mikillar ánægju, að hann var af 
einhverjum ástæðum með hreina 
sakaskrá. 

Guðmundur hefur búið á áfanga-
heimilinu Vernd frá því í apríl eftir 
að hafa verið í fangelsi meira og 
minna í tæp 20 ár en hann hefur 
fengið 3 þunga fangelsisdóma frá 
aldamótum vegna brota á fíkniefna-
löggjöfinni. Hann á eftir að vera 11 
mánuði á Vernd og mun í kjölfarið 
ljúka sinni afplánun í rafrænu eftir-
liti.

Guðmundi brá því í brún þegar 
hann sótti sakavottorð á dögunum 
en í vottorðinu er ekki eitt einasta 
brot skráð, heldur stendur þar: 
„Ekkert brot.“ Guðmundur vakti 
athygli á þessu á Facebook í gær-
kvöldi og var  að vonum ánægður 
með sína skjalfestu, hreinu fortíð.

Samkvæmt reglum ríkissaksókn-
ara um sakaskrár á að skrá dóma 
fyrir brot gegn almennum hegn-
ingarlögum og lögum um ávana- og 
fíkniefni. Fangelsisdóma skal ekki 
tilgreina ef liðin eru meira en fimm 
ár frá dómsuppkvaðningu eða frá 
þeim tíma sem dómþoli var látinn 
laus. Því ætti Guðmundur ekki að fá 
hreint sakavottorð fyrr en eftir 6 ár 
hið minnsta.

Sá dómur sem Guðmundur situr 

Með hreint sakavottorð 
þrátt fyrir þunga dóma
„Þetta eintak fer upp á vegg,“ segir Guðmundur Ingi Þóroddsson sem gladdist 
mjög þegar sakavottorð hans reyndist hreint. Guðmundur Ingi hefur verið í 
fangelsi meira og minna í tæp tuttugu ár og er nú á áfangaheimilinu Vernd.

Hið hreina sakavottorð Guðmundar 
reyndist nokkuð óvæntur glaðn-
ingur. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Flottasta flúrið valið

Húðflúrsýningin Icelandic Tattoo Expo náði hápunkti sínum í gærkvöld þegar glæsilegustu húðflúrin voru valin. Síðustu daga hafa 90 húðflúrarar 
att kappi í Laugardalshöll um hylli dómnefndarinnar. Á myndinni sést dómnefnd virða fyrir sér eitt slíkt húðflúr. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Útsýnið af toppi Galdhöpiggen í 
Noregi. NORDICPHOTOS/GETTY

LÖGREGLUMÁL Interpol hefur gefið 
út handtökuskipun, að beiðni 
íslenskra yfirvalda, á hendur Hemn 
Rasul Hamd. Samkvæmt auglýsingu 
Interpol er Hamd 33 ára gamall 
og fæddur í Írak. Hann talar bæði 
sænsku og kúrdísku. Hamd er 1,77 
metrar á hæð og 78 kg, með svart 
hár og brún augu.

Íslensk yfirvöld 
lýsa eftir Hamd 
í tengslum við 
n a u ð g u n a r -
mál, en hann 
fór af landi 
brott áður 
en tókst að 
birta honum 
ákæru. – khn

Lýsa eftir Hemn 
Rasul Hamd

Hamd  
Hemn  
Rasul.

ar 

Guðmundur  
Ingi Þóroddsson. 

inni fyrir nú var kveðinn upp í 
Danmörku. Samkvæmt reglum 
ríkissaksóknara um sakaskrá ber 
að skrá upplýsingar um dóma sem 
fallið hafa erlendis yfir íslenskum 
ríkisborgurum eða dóma sem fulln-
ustaðir hér á landi.

Aðspurður telur Guðmundur að 
það hljóti einhver mistök að hafa 
verið gerð. „Það breytir því ekki, 
þetta eintak fer upp á vegg,“ segir 
Guðmundur. 
adalheidur@frettabladid.is

SVÍÞJÓÐ Ekki er enn vitað hvað 
manninum gekk til sem grunaður 
er um að hafa myrt eiginkonu sína 
og tvö börn í Gautaborg aðfaranótt 
sunnudags. Maðurinn, sem er 38 ára 
gamall, tilkynnti morðin sjálfur til 
lögreglu og var handtekinn þegar 
lögregla kom á vettvang.

Lögregluyfirvöld í Gautaborg hafa 
lítið gefið upp um málið, annað en 
það að maðurinn er í haldi, hann 
hafi játað og að hann vilji ekki ræða 
við lögreglu fyrr en hann hefur rætt 
við lögfræðing. Talið er að maður-
inn hafi verið einn að verki. 

Málið hefur vakið óhug í Gauta-
borg. Aftonbladet greinir frá því að 
börnin tvö hafi verið á leikskóla-
aldri. – khn

Harmleikur  
í Gautaborg
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Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

UMHVERFISMÁL „Staðsetningin er 
dálítið skrítin en ég vænti þess að 
þetta sé bara byrjunin,“ segir Stefán 
Pálsson, formaður Húsfélagsins í 
Eskihlíð 10 og 10a. Á fimmtudag í 
síðustu viku setti heilbrigðiseftir-
litið upp hljóðmæli við göngustíg 
ofan við blokkina.

Íbúar í Eskihlíðarblokkinni hafa í 
sumar mótmælt rekstri samgöngu-
miðstöðvar rútufyrirtækja handan 
við götuna í Skógarhlíð 10. Kvarta 
þeir sérstaklega undan hávaða á 
nóttu sem degi frá rútuumferðinni. 

Stefán segir íbúana hafa leitað til 
„allra og ömmu“ þeirra innan borg-
arkerfisins en lítið orðið ágengt. 
Málið hafi verið í vinnslu hjá heil-
brigðiseftirlitinu.

„Í nýlegri reglugerð er meðal ann-
ars gerð krafa um að samgöngumið-
stöðvar trufli ekki næsta nágrenni – 
sem þetta gerir óneitanlega,“ segir 
Stefán. Nú er hljóðmælir kominn 
upp.

„Til að mæla hljóðið þætti  mér 
eðlilegra að mælt yrði í íbúðunum – 
sérstaklega þar sem eru svefnher-

bergi á efri hæðum sem vísa beint út 
að þessu,“ segir húsfélagsformaður-
inn. Málinu sé alls ekki lokið.

„Þrátt fyrir loforð í blábyrjun 
um að rútur yrðu ekki látnar lulla 
í lausagangi meira en þyrfti og að 
þetta yrði hannað þannig að lítið 
þyrfti að bakka með tilheyrandi 
bílhljóðum þá hefur slaknað á 
þessu öllu. Og hvernig verður þetta 
þá í vetur þegar kólnar í veðri? Það 
þarf enginn að segja mér annað 
en að rúturnar verði þá samfleytt í 
gangi.“ – gar

Heilbrigðiseftirlitið mælir hávaða frá rútumiðstöð í Skógarhlíð

Búnaðurinn sem mæla á hávaða í 
Skógarhlíð. FRÉTTABLAÐIÐ/AÐSEND

Til að mæla hljóðið 

þætti mér eðlilegra 

að mælt yrði í íbúðunum. 

Stefán Pálsson,  
formaður Hús-
félagsins í Eski-
hlíð 10 og 10a

Manni finnst oft að 

allar glufur séu 

nýttar til þess að setja upp 

hindranir. 

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, 
formaður Við-
reisnar

LANDBÚNAÐUR  Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, formaður Viðreisn-
ar, segir málshöfðun innflutnings-
fyrirtækja innan Félags atvinnurek-
enda á hendur ríkinu vegna tolla á 
landbúnaðarvörur endurspegla að 
það sé kominn tími til að stokka 
kerfið upp.

„Það er knýjandi þörf á að endur-
skoða landbúnaðarkerfið og það á 
enginn að vera hræddur við það. 
Það er hægt að styrkja bændur 
með öðrum hætti en að vernda þá 
með tollmúrum. Verndartollar eru 
gamal dags nálgun að því hvernig 
hægt er að byggja þetta kerfi upp. 
Við trúum því að opinn og frjáls 
markaður sé af hinu góða,“ segir 
Þorgerður Katrín.

Hún segir nauðsynlegt að kerfið 
verði meira í þágu bænda sjálfra og 
neytenda en ekki einhverra milli-
liða.

Þorgerður segist telja að land-
búnaðarmálin verði fyrirferðar-
mikil á þinginu í vetur. „Það þarf 
að fara í markvissari stuðning við 
bændur. Það verður fróðlegt að sjá 
hvernig ríkisstjórnin tekur á þessum 
málum.“

Ólafur Stephensen framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda segir 
það bæði ólögmætt og óskynsam-
legt að framselja til ráðherra vald 
til ákvörðunar á gjaldtöku vegna 
innflutnings landbúnaðarvara. 
„Langtímamarkmiðið á hins vegar 
að vera að hætta að vernda eina 
atvinnugrein með tollum, enda hafa 
allir aðrir tollar en á búvörur verið 
afnumdir,“ segir Ólafur.

Að sögn Ólafs valda tollar á 

Hægt að styrkja bændur með 
öðrum hætti en tollmúrum
Formaður Viðreisnar segir knýjandi þörf á því að endurskoða landbúnaðarkerfið. Verndartollar séu gamal-
dags nálgun að því hvernig hægt sé að byggja kerfið upp. Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda segir 
tolla á landbúnaðarvörur valda neytendum tvíþættu tjóni og langtímamarkmið að leggja þá alveg af.

Gera má ráð fyrir því að landbúnaðarmálin verði fyrirferðarmikil á Alþingi í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

búvörur neytendum tvíþættu tjóni. 
Annars vegar með hærra verði á inn-
fluttum vörum og hins vegar geri 
þeir innlendum framleiðendum 
kleift að selja vörur sínar á hærra 
verði en ella.

„Sé það yfirhöfuð réttlætanlegt að 
vernda innlenda framleiðslu með 
tollum þá verður sú framleiðsla að 
standa undir eftirspurn. Hér eru 
lagðir tollar á fjölmargar tegundir 

matvæla sem eru ekki einu sinni 
framleidd á Íslandi. Það verður að 
spyrja hvaða hagsmuni verið sé að 
vernda með því.“

Þorgerður Katrín tekur undir það 
sjónarmið að það sé einkennilegt 
að tollar séu lagðir á landbúnaðar-
afurðir sem ekki séu framleiddar 
hérlendis. „Manni finnst oft að allar 
glufur séu nýttar til þess að setja upp 
hindranir.“ sighvatur@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Sala á nýjum bílum í 
nýliðnum ágústmánuði dróst saman 
um 3,7 prósent miðað við sama 
mánuð á síðasta ári. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá Bílgreina-
sambandinu. Alls voru skráðir 1.465 
nýir fólksbílar í mánuðinum.

Fyrstu átta mánuði ársins voru 
nýskráðir fólksbílar 15.033 talsins 
sem er 11,8 prósenta samdráttur 
miðað við sama tímabil í fyrra.

Af þeim rúmlega fimmtán þús-
und nýju fólksbílum sem seldust 
fyrstu átta mánuði ársins voru 42 
prósent með bensínvél, 39 prósent 
með dísilvél og 12 prósent voru raf-
magnsbílar. Aðrar tegundir voru um 
sjö prósent nýrra bíla. – sar

Rafmagnsbílar 
12 prósent nýrra 
bíla á árinu

Rúmlega 15.000 nýir bílar hafa selst 
það sem af er ári. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

11,8% 
samdráttur varð í sölu nýrra 

bíla fyrstu átta mánuði ársins.
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Nokkrir Audi Q7 e-tron quattro hlaðnir 

aukahlutum á einstöku tilboðsverði. 

daglegra ferða en í lengri ferðum tekur 
dísilvélin við. 

Audi Q7 e-tron quattro

Rafmagnaður

Meðal staðalbúnaðar eru LED framljós, MMI Navigation  

Listaverð  kr.

Tilboðsverð 10.990.000 kr.

Aukahlutir umfram staðalbúnað:

 
 Samlitir brettakantar og stuðarar
 
 
  

 Dökkar rúður
  

 
 LED inniljósapakki
  

 
 
 
 
 



rannsóknina á mótmælunum í 
Chemnitz undanfarna daga eftir að 
það sást til öfgahægrimanna heilsa 
að hætti nasista. Hún sagði við Bild 
um helgina að rannsaka þyrfti hvort 
og með hvaða hætti  skipulagðir 
hópar öfgamanna hefðu staðið fyrir 
mótmælunum. „Við munum ekki 
láta það viðgangast að öfgahægri-
menn komi sér fyrir í samfélaginu,“ 
sagði Barley.

„Við verðum að bjóða öfgahægri-
mönnum birginn,“ sagði Maas við 
Bild am Sonntag í gær. „Við megum 
ekki líta undan. Við verðum að 
mótmæla nýnasistum og gyðinga-
höturum. Aðeins þannig afstýrum 
við því að orðspor Þýskalands verði 
endanlega eyðilagt með útlendinga-
hatri.“

Í dag, mánudag, er gert ráð fyrir 
að þúsundir muni koma saman í 
Chemnitz á ný. Að þessu sinni er 
það í tengslum við tónleika sem 
voru skipulagðir í flýti af nokkrum 
af vinsælustu tónlistarmönnum 
Þýskalands, þar á meðal pönksveit-
inni Die Toten Hosen, til að mót-
mæla málflutningi þjóðernissinna 
og fordómum í garð innflytjenda. 
kjartanh@frettabladid.is

Rekstrarland er hluti af Olís

Í Rekstrarlandi fást flottir fjáröflunarpakkar, tilbúnir eða sérsniðnir eftir 

óskum. Úrval af hreinsivörum, pappírsvörum, plastpokum og álpappír. 

Gæðavörur sem nýtast vel og gaman er að selja.

FRAMUNDAN?

Rekstrarland verslun     Vatnagörðum 10     104 Reykjavík     Söluver 515 1100     fjaroflun@olis.is    rekstrarland.is

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17.niðnir eftir 

álpappír.

javík Söluver 515 1100     fjaroflun@olis.is  

NÁTTÚRA Heiðargæsastofninn hefur 
verið í miklum vexti síðustu tvo ára-
tugi og er nú um hálf milljón fugla 
í stofninum. Grágæsastofninn er 
stöðugri og er um hundrað þúsund 
fuglar. Veiðiálag er því hæfilegt.

„Gæsastofnar hér við land eru 
taldir að hausti á Bretlandseyjum. 
Við síðustu talningu er áætlað að 
heiðargæsin sé um hálf milljón fugla 
og hefur stofninn stækkað á síðustu 
árum nokkuð mikið þrátt fyrir veiði 
og önnur afföll. Grágæsastofninn er 
minni og stöðugri. Miðað við vetrar-
talningu telur hann nú um hundr-
að þúsund fugla,“ segir Kristinn 

Haukur Skarphéðinsson, dýravist-
fræðingur hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands.

„Blesgæsinni hefur hins vegar 
fækkað mikið síðustu áratugina 
en þó hefur dregið úr fækkuninni 
síðustu ár en hún er alfriðuð hér á 
landi. Við teljum að stofninn sé um 
20 þúsund fuglar, sem er nokkuð 
lítið,“ segir Kristinn Haukur.

Þá er helsingi farinn að verpa í 
ríkari mæli. „Við teljum að um tvö 
þúsund helsingjapör verpi í Austur-
Skaftafellssýslu og er um gríðarlega 
fjölgun að ræða,“ segir Kristinn 
Haukur. – sa

Gæsastofnar hér við land dafna vel og varp helsingja eykst

Kristinn Haukur Skarpéðinsson dýravistfræðingur. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Við teljum að 

stofninn sé um 20 

þúsund fuglar, sem er 

nokkuð lítið.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 
dýravistfræðingur hjá Náttúrufræði-
stofnun Íslands

Við munum ekki 

láta það viðgangast 

að öfgahægrimenn komi sér 

fyrir í þýsku samfélagi.

Katarina Barley, dómsmálaráðherra 
Þýskalands

ÞÝSKALAND Heiko Maas, utanríkis-
ráðherra Þýskalands, hvatti landa 
sína til aðgerða gegn rasisma og 
þeim sem freista þess að grafa 
undan lýðræðinu í viðtali við þýska 
tímaritið Bild am Sonntag í gær.

„Við þurfum drattast upp úr 
sófanum og segja eitthvað,“ sagði 
utanríkisráðherrann. „Okkar kyn-
slóð fékk frelsi, lög og reglu, og lýð-
ræðið í vöggugjöf. Við þurftum ekki 
að berjast fyrir þessum hlutum, og 
núna tökum við þeim sem sjálf-
sögðum hlut.“

Maas var að bregðast við spurn-
ingum um þá miklu spennu sem 
ríkt hefur í borginni Chemnitz í 
Þýskalandi. Á laugardaginn komu 
um 4.500 öfgahægrimenn saman 
í borginni til að mótmæla stefnu 
þýskra yfirvalda í flóttamanna-
málum. Fréttamiðlar í Þýskalandi 
greina frá því að einhverjir úr hópi 
öfgamannanna hafi veist að ein-
staklingum sem þeir töldu að væru 
innflytjendur og öskruðu: „Við erum 
þjóðin“ og: „Þið eruð ekki velkomin 
hér.“

Tilefni mótmælanna var morð á 
35 ára gömlum Þjóðverja sem fram-
ið var í borginni á dögunum. Tveir 
menn eru grunaðir um ódæðið og 
eru þeir sagðir vera af erlendu bergi 
brotnir, annar frá Írak og hinn frá 
Sýrlandi. Hægrimennirnir mættu 
um fjögur þúsund vinstrisinnuðum 
mótmælendum sem freistuðu þess 
að stöðva kröfugöngu þeirra. Um 
1.800 lögreglumenn voru sendir á 
staðinn. Þegar dagurinn var á enda 

Hvetur þýsku þjóðina til að mótmæla 
áróðri öfgahægrimanna og rasista
Fjölmennir hópar öfgaþjóðernissinna og vinstrisinnaðra mótmælenda hafa tekist á í þýsku borginni Chemnitz undanfarna daga. 
Utanríkisráðherra Þýskalands hvetur samlanda sína til að láta í sér heyra svo að ekki fari milli mála að málstaður rasista og þjóðernis-
sinna eigi ekkert erindi í Þýskalandi. „Við þurfum að drattast upp úr sófanum og segja eitthvað,“ segir Heiko Maas utanríkisráðherra.

Innflytjendastefnu þýskra yfirvalda var mótmælt í Chemnitz. 
Nasistakveðjur hafa sést í mótmælunum. NORDICPHOTOS/GETTY

Á mótmælaspjaldi við styttu Karl Marx stóð: „Chemn-
itz er hvorki grá né brún.“ NORDICPHOTOS/GETTY

höfðu átján manns, þar af þrír lög-
reglumenn, særst í átökum hóp-
anna.

Atburðir helgarinnar í Chemn-
itz þykja vera skýr vitnisburður um 
þann mikla klofning sem er að verða 

í þýsku samfélagi, þá sérstaklega 
með tilliti þeirrar 1 milljónar flótta-
manna sem komið hafa til landsins 
síðan árið 2015. Hópar yst á hægri-
væng stjórnmálanna hafa gagnrýnt 
stjórn landsins harkalega fyrir að 

heimila hundruðum þúsunda hælis-
leitenda frá stríðshrjáðum löndum, 
eins og Afganistan, Írak og Sýrlandi, 
að kom til landsins.

Katarina Barley, dómsmálaráð-
herra Þýskalands, blandaði sér í 
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Það felst þó 

ákveðin 

frekja í 

kröfunni um 

að bílar eigi 

skilyrðislaust 

að eiga 

forgang í 

umferðinni.

 

Þetta þýðir að 

fólk þarf að 

verja fjárhæð 

sem sam-

svarar u.þ.b. 

einum 

útborguðum 

mánaðar-

launum á ári í 

afborganir af 

námslánum. 

Það reynist 

mörgum 

þung byrði.

gæði – þekking – þjónusta

VAKÚMVÉLAR
HAKKAVÉLAR

Óumdeilt er að menntun og þekking eru 
undirstaða góðra lífskjara. Opinber framlög 
til menntamála eru því fjárfesting í hagsæld 

framtíðarinnar. Það sama gildir um þann kostnað 
sem einstaklingar taka á sig til að afla sér menntunar 
en hann getur verið umtalsverður. 

Fæstir háskólanemar eru í þeirri stöðu að hafa fjár-
hagslega bakhjarla sem kosta þá til náms og greiða 
framfærslu þeirra á námstímanum og fjármagna því 
framfærslu sína með lántöku. Námslán eru verð-
tryggð og bera 1% vexti. 

Fólk sem fer í langt nám skuldar oft margar 
milljónir í námslán þegar það útskrifast. Þegar námi 
lýkur þarf það að greiða tæplega 4% af tekjum sínum 
í afborganir af lánunum (þau sem tóku lán fyrir árið 
2005 greiða tæplega 5%). Þetta þýðir að fólk þarf að 
verja fjárhæð sem samsvarar u.þ.b. einum útborg-
uðum mánaðarlaunum á ári í afborganir af náms-
lánum. Það reynist mörgum þung byrði.

Opinberar tölur sýna að hvergi í Evrópu er ávinn-
ingur einstaklinga af háskólanámi minni en hér 
á landi. Vissulega er það svo að laun háskólafólks 
eru að meðaltali hærri en þeirra sem hafa minni 
menntun. En meðaltöl segja ekki allt. Þegar tekjur 
þessara hópa eru bornar saman þarf að hafa í huga 
að háskólafólk fær í raun bara greidd laun ellefu 
mánuði á ári.

Á næsta ári losna kjarasamningar þorra stéttar-
félaga innan BHM. Stjórnvöld hafa lýst yfir vilja til að 
liðka fyrir samningum með ýmsum aðgerðum. 

Eitt af því sem ríkisvaldið getur gert til að greiða 
fyrir samningum við háskólamenntað fólk er að 
breyta reglum þannig að árlegar afborganir, vextir 
og verðbætur af námslánum dragist frá þeim stofni 
sem myndar andlag við útreikning bóta í almanna-
tryggingakerfinu, s.s. barnabóta og vaxtabóta. 

Með þessu væru stjórnvöld að sýna í verki að þau 
vilji að fólk afli sér menntunar og stuðli þannig að 
hagsæld og góðum lífskjörum í landinu til framtíðar.

Tólfti mánuðurinn

Þórunn Svein-
bjarnardóttir
formaður BHM

Meirihluti borgarstjórnar er skamm-
aður fyrir margt enda ekki alveg 
syndlaus. Sannarlega er nauðsyn 
að veita meirihlutanum aðhald 
en það er samt ekki allt sem aflaga 
fer í borginni honum að kenna. 

Meirihlutinn ber til dæmis ekki ábyrgð á því hversu 
þung bílaumferð er orðin í borginni. Slík þróun er 
nánast óumflýjanleg í nútímasamfélagi þar sem fólki 
fjölgar stöðugt, vill eiga bíl og krefst þess að komast á 
honum nánast hvert sem er. Vissulega á fólk að fá að 
komast á flesta staði á þarfasta þjóninum, en það felst 
þó ákveðin frekja í kröfunni um að bílar eigi skilyrðis-
laust að hafa forgang í umferðinni. Þessi krafa lýsir 
skilningsleysi á umhverfinu og ber jafnframt vott um 
skeytingarleysi gagnvart því.

Ákveðin svæði bera vissulega mikla bílaumferð en 
verða fyrir vikið ansi ókræsileg. Miðbærinn ber slíka 
umferð alls ekki. Ýmsir vilja þó ekki horfast í augu við 
það og tala beinlínis eins og bílaumferð sé svipuð og 
hún var fyrir um hálfri öld. Það er hún engan veginn, 
hún er gríðarlega þung og jafnframt mengandi. Ekki 
verður heldur séð að hún stuðli að fjölbreyttu mann-
lífi því fólk situr fast í bílum sínum og helsta hugsun 
þess að er að komast sem fyrst á áfangastað. Flest sem 
hindrar það skapar pirring.

Það er yfirlýst stefna borgarstjórnarmeirihlutans 
að stuðla að fjölbreyttu mannlífi í aðlaðandi mið-
borg. Þetta er hið fínasta markmið en því verður ekki 
náð með því að gera miðbæ Reykjavíkur að bílasvæði. 
Það eru göngugötur sem skapa stemningu og sjarma. 
Blessunarlega eru þó nokkrar götur í miðbænum 
göngugötur hluta ársins og þeim ætti að fjölga, eins og 
meirihluti borgarstjórnar hefur áhuga á.

Meirihluti Reykvíkinga virðist vera sammála þessum 
áherslum eins og sýnir sig í nýlegri könnun Maskínu. 
Þar kemur fram að 77 prósent íbúa telja að göngugötur 
hafi jákvæð áhrif á mannlífið í borginni. Einungis 8 
prósent eru á því að þær hafi neikvæð áhrif og 5 pró-
sent eru alfarið á móti göngugötum. Sá óánægjuhópur 
samanstendur sennilega aðallega af bílaeigendum 
sem fá ekki bílastæði nákvæmlega þar sem þeir vilja. 
Þeir þurfa því að hluta til að ganga á áfangastað, sem 
er bæði hollt og gott. Fólk ætti að gera meira af því 
að ganga, þannig er hægt að njóta umhverfisins mun 
betur en inni í læstum bíl. Svo skjóta góðar hugmyndir 
iðulega upp kollinum meðan fólk er á göngu.

Þeir sem ergja sig yfir göngugötum og forðast þær 
jafnvel ættu að gera tilraun á sjálfum sér. Fara á göngu-
götur, virða fyrir sér mannlífið sem þar er að finna og 
slaka örlítið á. Eftir það gæti nefnilega vel gerst að þeim 
þætti hlutskiptið að dúsa í bíl sínum hluta dags ekki 
jafn eftirsóknarvert og áður. Könnun Maskínu sýnir að 
nokkrar líkur eru einmitt á því að þetta gerist því þar 
kemur fram að jákvæðni fólks til göngugatna eykst eftir 
því sem það fer oftar þangað.

Meirihluti borgarstjórnar ætti að lengja tímabil 
göngugatna og einhverjar götur ættu að vera göngu-
götur allt árið. Einmitt þannig verður borgarsjarmi til.

Borgarsjarmi

Alþingi til bjargar
Það verður að viðurkennast 
að fulltrúar í sveitarstjórnum 
landsins hafa undanfarið verið 
ansi fyrirferðarmiklir á þessum 
vettvangi. Hæst ber þar auð-
vitað hinar ýmsu furðulegu 
uppákomur sem átt hafa sér stað 
í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Því er iðulega haldið fram að 
fyrir stjórnmálamenn sé betra 
að fá athygli fyrir eitthvað nei-
kvætt en að fá alls enga athygli. 
Þegar kemur að borgarstjórn 
Reykjavíkur má hins vegar efast 
um þau sannindi.
Borgarfulltrúar eru beðnir um 
að sýna biðlund því það glittir 
í björgunarsveitina. Alþingi 
verður sett í næstu viku.

Von fyrir Bjarta framtíð?
Lítið hefur spurst til Bjartrar 
framtíðar frá því að flokkurinn 
datt út af þingi fyrir tæpu ári. 
Þá bauð flokkurinn hvergi fram 
í eigin nafni í sveitarstjórnar-
kosningunum í vor.
Þau tíðindi berast nú að ESB 
leggi til að hætt verði að breyta 
klukkunni og sumartíminn gildi 
alfarið í ríkjum sambandsins. 
Eitt helsta stefnumál Bjartrar 
framtíðar fólst í því að klukk-
unni á yrði seinkað.
Nú hljóta forráðamenn Bjartrar 
framtíðar að vona að umræðan 
frá ESB skili sér til Íslands og 
flokkurinn endurheimti þar 
með erindi sitt í íslenskum 
stjórnmálum. 
sighvatur@frettabladid.is
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Óskum eftir rekstraraðila

Sjávarútsýni af bestu gerð

· 260m2 

· 70-100 manns í sæti

· Útbúið tækjum

· Í miðbæ Hafnarfjarðar

Fjörður er sannkallað hjarta verslunar, þjónustu og 
Vegna ófyrirsjáanlegra breytinga er 
veitingastaður Fjarðar laus til rekstrar 

á veitingastað í hjarta Hafnarfjarðar

Gluggaveggur 
með ótrúlegu útsýni

Við leitum að metnaðarfullum 
og þjónustulunduðum rekstraraðila 
með ástríðu fyrir góðum mat.

Í vaxandi mæli hef ég tekið eftir 
því að hér á landi ríkir fremur 
djúp tilhneiging til miðstýringar 
eða einhvers konar forsjárhyggju. 
Fólki er ekki treyst mikið. Frelsi 
er talið hættulegt. Ég er sífellt að 

reka mig á dæmi um þetta. Í vikunni 
þurfti ég að kaupa lúsasjampó vegna 
þess að skólinn er byrjaður og lúsin þar 
með komin. Að kvöldlagi er ein búð í 
Lágmúla sem selur lúsasjampó. Ég spurði 
mig: Hverju sætir? Af hverju er ekki hægt 
að kaupa svona vöru í kjörbúð? Ríkir 
hér ótti við að fólk myndi kaupa of 
mikið lúsasjampó ef það fengist víðar? 
Yrði lúsasjampóæði? Áfengi er annað. 
Ef rauðvín fengist í kjörbúð, er viðbúið 
— að margra dómi — að landið færi á 
hliðina. Fólki er ekki treystandi til slíkra 
valkosta. Það yrði blekölvað alla daga. 
Ekki má heldur kaupa bjór á fótbolta-
leik. Það myndi enginn horfa á leikinn. 
Bara drekka. Ekki má heldur velja börn-
um sínum hvaða nöfn sem er. Það þarf 
leyfi. Leyfi þarf til að keyra annað fólk 
heim til sín gegn gjaldi. Og til að skjóta 
skjólshúsi yfir ferðafólk. Af þessu hefur 
kerfið greinilega miklar áhyggjur.

Gluggalöggan
Stundum fara áhyggjur fólks af hegðun 
annarra yfir mörk hins súrrealíska. 
Undanfarin ár höfum við hjónin verið 
að gera upp hús. Sérstaklega eftir-
minnilegt var þegar ég sem húseigandi 
átti fund á Skipulagssviði Reykjavíkur-
borgar til þess að ræða teikningarnar. 
Tveir borgararkitektar mættu á fundinn 
til þess að súpa hveljur og fórna höndum 
til skiptis yfir því að við ætluðum ekki að 
hafa gluggapósta á svefnherbergisglugg-
anum. Mér var sagt að yfirmaðurinn 
hefði hreinlega misst kjálkann niður á 

bringu þegar hann sá teikninguna. Hann 
hefði aldrei séð annað eins. Mér var tjáð 
að póstalaus færi teikningin ekki í gegn.

Hér náði forræðishyggjan nýjum 
hæðum. Hún var komin inn á svið hins 
fagurfræðilega. Í huganum velti ég fyrir 
mér hvort gluggalöggan myndi hand-
taka mig ef ég hlýddi ekki. Á sama fundi 
var gerð athugasemd við það hvar við 
hjónin hygðumst hafa baðkarið (inni 

á baði, semsagt). Baðkarslöggan yrði 
ekki ánægð. Ég reyndi auðvitað að vera 
kurteis og hlýðinn. Mig langaði þó mjög 
til að stinga upp á því að þetta fólk léti 
sér nægja að spá í sín hús og við hjónin 
fengjum frið til að spá í okkar. Það er 
hins vegar lýsandi fyrir ótta manns við 
yfirvaldið, hræðsluna við duttlunga-
fullt kerfið, að nú þegar ég skrifa þetta 
— þegar nokkur ár eru liðin frá þessum 
fundi — finn ég til kvíða yfir mögu-
legum afleiðingum þess að ég skuli játa 
hér og nú að við hjónin óhlýðnuðumst. 
Til að þóknast Skipulagssviði breyttum 
við bara teikningunum. Í raunveruleik-
anum er glugginn hins vegar án pósta. 
Og þannig er nú það. Nú er ég líklega í 
djúpum skít.

Ég kann ekki að skrifa
Boðin og bönnin eru út um allt. Stjórn-
semin virðist efalaus og óbilgjörn. Hún 
hvikar hvergi. Um árabil hef ég klórað 
mér í hausnum yfir miðstýringarárátt-

unni í skólakerfinu. Þrátt fyrir linnu-
laust tal um aukið frelsi í skólastarfi 
og sveigjanleika í þágu nemendanna, 
er þörfin til almennrar, einstrengings-
legrar samræmingar svo yfirdrifin að það 
virðist ekki vera nokkur leið að breyta 
því. Samræmd, stöðluð próf skulu send 
á nemendur eins og tundurskeyti frá 
djöflinum. Annað dæmi er þó jafnvel 
enn betra: Skriftarkennslan.

Einhvern tímann ákvað einhver að 
það væri sérstaklega aðkallandi að öll 
börn á grunnskólaaldri skyldu læra 
tengiskrift, sem mér skilst að heiti Ítalíu-
skrift. Ítalíuskrift var fundin upp af Nic-
colò Niccoli fræðimanni í Flórens á Ítalíu 
í kringum árið 1400 og þykir svona líka 
ægilega smekkleg, sérstaklega ef dregið 
er til stafs með fjöður.

Ég get ekki hætt að láta þetta fara í 
taugarnar á mér. Mér er fyrirmunað 
að skilja af hverju börnin mín þurfa að 
læra þessa skrift. Má fólk ekki skrifa 
eins og því sýnist? Er ekki aðalatriðið 
að skriftin sé skiljanleg? Ég þekki dæmi 
af ágætum nemendum, með góðar ein-
kunnir í öllum fögum nema þessari 
furðulegu tengiskrift. Skriftin er farin 
að leggjast á sálina á þeim. Og reyndar 
mér. Eitt kvöldið, þegar dóttir mín fyrir 
nokkrum árum átti að skrifa skrilljón 
eins k í Ítalíuskrift í línustrikað hefti 
uppgötvaði ég sjálfur að ég gat ekki fyrir 
nokkra muni hjálpað henni. Ég gat ekki 
skrifað þetta k.

K-ið háir mér þó ekki. Mér finnst 
skipta meira máli hvað fólk skrifar, 
heldur en hvernig. En guði sé lof fyrir 
forræðishyggjufólkið samt. Annars 
væru ógeðslegir póstalausir gluggar út 
um allt og þjóðfélagið vaðandi í pöddu-
fullu fólki með fáránleg nöfn að drekka 
lúsasjampó. Illa skrifandi.

Áhyggjur fólks af öðrum

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Boðin og bönnin eru út um allt. 

Stjórnsemin virðist efalaus og 

óbilgjörn. Hún hvikar hvergi.
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FINNUR ÞÚ EKKI FRÍIÐ ÞITT? 
LEYFÐU OKKUR AÐ FINNA ÞAÐ FYRIR ÞIG — KÍKTU Í KAFFI!

NÁNAR Á URVALUTSYN.IS
OG HJÁ FERÐARÁÐGJÖFUM Í SÍMA 585 4000

31. OKTÓBER — 15 DAGAR

SUÐUR–AFRÍKA GARDEN ROUTE
VERÐ FRÁ 489.900 KR. 

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. Nánar í ferðalýsingu

GUÐMUNDUR ÞORVARÐARSON
FARARSTJÓRI

VILHJÁLMUR GUÐJÓNSSON
FARARSTJÓRI

MIKIÐ 
INNIFALIÐ

AUSTUR-KARÍBAHAF 27. OKT. — 12 DAGAR R 

BAHAMA & JÓMFRÚAEYJAR 
VERÐ FRÁ 398.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með svölum.

SR. HJÁLSR. HJÁ MAR JÓNSAR JÓNSSONO
FARARSTJFARARSTJÓRIÓ

SIGLIN
G

VESTSTUUR-K-KARARÍBÍBAHA AF 1.1. MMARARSS —— 122 DDAGARR 

HHOONNDDÚÚRRAASS,, BBELIZE, MMEEXXÍÍKKÓÓ
VERÐ FFRRÁÁ 349.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fulloorðnaðna. FULLFULLT FÆT FÆÐI.ÐI

SIGLIN
G

KÚKÚBAB 1010. NÓNÓVEVEMBMBERE —— 88 DAGAGARAR 

SSEEIIÐÐAANNDDII HHAAVVAANNAA
VVEERRÐÐ  FFRRÁ 299.900 KR.

Verð á mmann ann m.v.m. 2 f fullorðnarðna.

KRISTÍN KRISTÍN TRYGGVADTRYGGV ÓTTIRÓ
FARARSTJFARARSTJÓRIÓRI THHAIAILALANDND 1.1. NNÓVÓVEMEMBEBER R — 122 DAGARAR 

BANGGKKOOKK && HHUUAA HHIINN 
VEERRÐÐ FFRRÁÁ 299.900 KR.

Verð á mannann m.v. 2 fullorðna.

KRISTJÁNKRISTJÁN STEINSS STEINSSONON
FARARSTJFARARSTJÓRIÓRI

FLEIRI  
FERÐIR  
Í BOÐI MAMAROROKKKKÓÓ 1313.. OKOKTÓTÓBEBER R -- 88 DADAGAGAR 

ÁÁ KKOONNUUNNGGAASSLLÓÓÐÐUUMM
VVEERRÐÐ FFRRÁÁ 179.900 KR.

VerðVerð á má mann m.v.m 2 f2 fulloullorðnan .

FLEIRI  
FERÐIR  
Í BOÐI

LANGAR ÞIG Í  
ÆVINTÝRI?

ÚRVAL SÉRFERÐA OG SIGLINGA
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SKÍÐABÚNAÐUR 

INNIFALINN

HÁLFT 
FÆÐI

ST. JOHANN TYROL, AUSTURRÍKI 9.–16. FEBRÚAR

HOTEL BRUGGWIRT
Staðsett neðst í St. Johann bænum. Heilsulind og útilaug,
gestamóttaka, bar, veitingastaður og sólarverönd. Kaffihús 
með nýbökuðum kökum síðdegis og dansklúbbnum Tennerhof.

VERÐ FRÁ 192.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Junior svítu fyrir fjóra.

Verð frá 209.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ST. JOHANN TYROL, AUSTURRÍKI 26. JAN. – 2. FEB.

SPORT HOTEL
Staðsett 150 metra frá Harschbichlbahn skíðalyftunni. 
Á hótelinu er næg afþreying, t.d. innanhúss sundlaug og
gufubað. Íbúðirnar rýma tvo til sex.

VERÐ FRÁ 181.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Junior svítu.

Verð frá 194.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ST. JOHANN TYROL, AUSTURRÍKI 19.–26. JANÚAR

CHALET ALPINA TYROL 
Staðsett í miðbæ St Johann stutt frá verslunum, kaffihúsum 
og veitingastöðum. Íbúðirnar rýma tvo til sex, þær stærri eru
með tveimur svefnherbergjum og baðherbergjum.

VERÐ FRÁ 153.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð fyrir fjóra.

.

MADONNA, ÍTALÍA 26. JANÚAR – 2. FEBRÚAR

HOTEL MAJESTIC 
Staðsett við eina af göngugötunum í Madonna, stutt frá
skautasvellinu og Spinale lyftunni. Á hótelinu er heilsulind og 
snyrtistofa.

VERÐ FRÁ 211.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með hálfu fæði.

Verð frá 225.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MADONNA, ÍTALÍA 19.–26. JANÚAR

HOTEL MIRAMONTI
Fjölskyldurekið hótel vel staðsett í Madonna. Stutt er í lyftur
frá hótelinu. Á hótelinu er boðið upp á skíðaskóla bæði fyrir 
einstaklinga og hópa. Veitingastaður og gufubað.

VERÐ FRÁ 173.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn með hálfu fæði.

Verð frá 183.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MADONNA, ÍTALÍA 12.–19. JANÚAR

RESIDENCE ANTARES
Mjög vel staðsett íbúðagisting í miðbæ Madonna di Campiglio.
Í göngufæri við lyftu og hægt að skíða að hótelinu í lok dags.
Í nágrenni við hótelið eru veitingastaðir og skíðabúðir.

VERÐ FRÁ 91.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu svefnherbergi.

Verð frá 131.500 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
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Fjölnir - Stjarnan 1-3 
0-1 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (17.), 
1-1 Þórir Guðjónsson (25.), 1-2 Guðjón Bald-
vinsson (64.), 1-3 Ævar Ingi Jóhannesson 
(88.). 

KA - Valur 3-3 
0-1 Kristinn Freyr Sigurðsson (15.), 1-1 Hall-
grímur Mar Steingrímsson (27.), 2-1 Steinþór 
Freyr Þorsteinsson (39.), 2-2 Kristinn Freyr 
(53.), 3-2 Callum Williams (64.), 3-3 Birkir 
Már Sævarsson (90+2.). 

ÍBV - Víkingur R. 1-1 
0-1 Geoffrey Castillion (7.), 1-1 Sindri Snær 
Magnússon (26.). 

Breiðablik - Grindavík 1-1 
1-0 Thomas Mikkelsen (33.), 1-1 Will Daniels 
(75.). 

FH - KR 4-0 
1-0 Robbie Crawford (11.), 2-0 Jákup 
Thomsen (45.), 3-0 Crawford (55.), 4-0 Þórir 
Jóhann Helgason (86.). 

Efri
Valur 40
Stjarnan  39
Breiðablik 35
KR  30
FH 30
Grindavík 25 

Neðri 
KA  24 
ÍBV  23
Fylkir 22
Víkingur R.  21 
Fjölnir 16
Keflavík  4

Nýjast
Pepsi-deild karla

Magni - ÍA 2-3 
0-1 Stefán Teitur Þórðarson (8.), 1-1 Lars 
Óli Jessen (14.), 1-2 Jeppe Hansen (15.), 1-3 
Stefán Teitur (46.), 2-3 Kristinn Þór Rós-
bergsson (48.). 

Víkingur Ó. - Þór 2-0 
1-0 Gonzalo Zamorano Leon, víti (22.), 2-0 
Zamorano (73.).

Inkasso-deild karla

Selfoss - Dragunas 34-28 
Mörk Selfoss: Einar Sverrisson 8, Árni 
Steinn Steinþórsson 7, Hergeir Grímsson 6, 
Atli Ævar Ingólfsson 5, Haukur Þrastarson 5, 
Guðni Ingvarsson 2, Elvar Örn Jónsson 1. 
Varin skot: Pawel Kiepulski 14. 
 
Liðin mætast öðru sinni í Litháen laugar-
daginn 8. september. 

Dubrava - FH 29-33 
Mörk FH: Birgir Már Birgisson 7, Einar Rafn 
Eiðsson 7, Ágúst Birgisson 5, Bjarni Ófeigur 
Valdimarsson 5, Ásbjörn Friðriksson 3, 
Jóhann Birgir Ingvarsson 3, Jóhann Karl 
Reynisson 2, Arnar Freyr Ársælsson 1. 
Varin skot: Birkir Fannar Bragason 11. 
 
Liðin mætast öðru sinni í Kaplakrika laugar-
daginn 8. september.

EHF-bikar karla

HANDBOLTI FH og Selfoss eru í afar 
vænlegri stöðu fyrir seinni leikina í 
1. umferð EHF-bikars karla í hand-
bolta eftir góð úrslit í fyrri leikj-
unum á laugardaginn.

FH gerði góða ferð til Króatíu 
og vann fjögurra marka sigur á 
Dubrava, 29-33. Örvhentir leik-
menn FH-inga voru í aðalhlutverki 
því bæði Einar Rafn Eiðsson og 
Birgir Már Birgisson skoruðu sjö 
mörk. Sá síðarnefndi lék sinn fyrsta 
keppnisleik fyrir FH á laugardaginn 
og hélt upp á það með sjö mörkum í 
jafn mörgum skottilraunum. Bjarni 
Ófeigur Valdimarsson lék einn-
ig sinn fyrsta keppnisleik fyrir FH 
á laugardaginn og skoraði fimm 
mörk, líkt og Ágúst Birgisson.

Liðin mætast aftur í Kaplakrika á 
laugardaginn. Sigurvegarinn úr ein-
víginu mætir Benfica frá Portúgal í 
næstu umferð. FH komst í 3. umferð 
EHF-bikarsins á síðasta tímabili og 
var hársbreidd frá því að komast í 
riðlakeppnina.

Selfoss vann sex marka sigur á 

Klaipeda Dragunas frá Litháen, 
34-28, á laugardaginn. Þetta var 
fyrsti Evrópuleikur Selfoss síðan 
1994. Þetta var jafnframt fyrsti 
keppnisleikur Selfyssinga í Hleðslu-
höllinni sem tekur við af Vallaskóla 
sem heimavöllur liðsins. Hleðslu-
höllin, eða Iða, var áður heima-
völlur körfuboltaliðsins FSu.

Einar Sverrisson hélt uppteknum 
hætti frá því í úrslitakeppninni síð-
asta vor og skoraði átta mörk fyrir 
Selfoss gegn Dragunas. Árni Steinn 
Steinþórsson skoraði sjö mörk, Her-
geir Grímsson sex og þeir Atli Ævar 
Ingólfsson og Haukur Þrastarson 
fimm mörk hvor. Pawel Kiepulski, 
nýr markvörður í herbúðum Selfyss-
inga, varði 14 skot.

Selfoss og Dragunas mætast öðru 
sinni í Litháen á laugardaginn. Liðið 
sem fer áfram mætir Ribnica frá 
Slóv eníu í 2. umferð.

ÍBV, þriðja íslenska liðið í EHF-
bikarnum, hefur leik í 2. umferð. 
Þar mæta Eyjamenn Pays d’Aix frá 
Frakklandi. – iþs

Komin með annan fótinn í 2. umferðina

Einar Sverrisson skoraði átta mörk og var markahæstur Selfyssinga í sigrinum 
örugga á Klaipeda Dragunas frá Litháen á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sindri - ÍA 0-6 
0-1 Sigrún Eva Sigurðardóttir (4.), 0-2 Unnur 
Ýr Haraldsdóttir (13.), 0-3 Maren Leósdóttir 
(26.), 0-4 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir 
(44.), 0-5 Snædís Logadóttir (57.), 0-6 Eva 
María Jónsdóttir (85.). 

Hamrarnir - Þróttur R. 0-4 
0-1 Gabriela Maria Mencotti (32.), 0-2 Men-
cotti (68.), 0-3 Andrea Rut Bjarnadóttir (79.), 
0-4 Álfhildur Rósa Kjartansdóttir (88.).

Inkasso-deild kvenna

Sara Däbritz sækir að Fanndísi Friðriksdóttur í leik Íslands og Þýskalands. Þjóðverjar unnu leikinn 0-2 og eru svo gott sem komnir á HM. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

FÓTBOLTI „Ég er svekktur því okkur 
langaði svo rosalega að vinna þær 
aftur. Á sama tíma er ég stoltur af 
liðinu og þjóðinni. Þetta var sér-
stakur dagur. Ég er ánægður með 
frammistöðu liðsins. Varnarleik-
urinn var góður en sóknarleikur-
inn gekk erfiðlega,“ sagði Freyr 
Alexandersson, þjálfari íslenska 
kvennalandsliðsins, í samtali við 
Fréttablaðið eftir 0-2 tapið fyrir 
Þýskalandi í undankeppni HM í 
fyrradag. Nýtt áhorfendamet var 
sett á laugardaginn en 9.636 manns 
lögðu leið sína í Laugardalinn.

Freyr viðurkenndi að Þjóðverjar 
hefðu verið betri en Íslendingar í 
leiknum og sigur þeirra hafi verið 
sanngjarn.

„Við töpuðum fyrir betra liði. Þær 
eru betri en við og eru góðar. Kant-
spilið þeirra var framúrskarandi. 
Við stóðum það vel af okkur en 
samt náðu þær frábærum köflum 
inn á milli. Þetta er heimsklassa lið 
sem hitti á góðan dag. Það var engin 
tilviljun. Þær voru vel undirbúnar 
og báru virðingu fyrir okkur,“ sagði 
Freyr.

Þjálfarinn hefði viljað sjá sitt lið 
þjarma aðeins meira að því þýska 
og láta gestina gera mistök eins og 
í fyrri leiknum sem Ísland vann, 2-3.

„Ég er mest svekktur yfir því að 
hafa ekki ýtt þeim í að gera mistök, 
því það er hægt,“ sagði Freyr. „Við 
náðum því 3-4 sinnum á fyrsta hálf-
tímanum.“

Eftir tapið á laugardaginn er ljóst 
að Ísland þarf að fara lengri leið-
ina inn á heimsmeistaramótið. Á 
morgun mæta Íslendingar Tékkum 
og mega ekki tapa, og verða helst 
að vinna, til að tryggja sér sæti í 

fjögurra liða umspili um sæti á HM.
„Upphaflega var markmiðið að 

komast í umspil. Við áttum mögu-
leika á að fara bónusleiðina og 
komast beint á HM, reyndum það 
en betra liðið, það þýska, fer þá leið. 
En það er eins gott að við klárum 
Tékkana og náum í umspilssætið. 
Þar eru þjóðir sem við getum slegið 
út en það verður alltaf erfitt,“ sagði 
Freyr. Hann segir mikilvægt að leik-
menn Íslands taki ekki tapið gegn 
Þýskalandi of mikið inn á sig.

„Eins og ég sagði fyrir leikinn eru 
eðlileg úrslit að við töpum fyrir 
Þýskalandi. En við trúum svo mikið 
á okkur og það fær alltaf á mann að 
tapa. Við þurfum að losa það út.“ 
ingvithor@frettabladid.is

Þær báru virðingu fyrir okkur
Freyr Alexandersson hefði viljað sjá Ísland setja Þýskaland í meiri vandræði í leik þeirra í undankeppni HM 
á laugardaginn. Hann kvaðst samt stoltur af íslenska liðinu sem þarf núna að fara lengri leiðina á HM 2019.

Þetta er heimsklassa 

lið sem hitti á góðan 

dag. Það var engin tilviljun. 

Þær voru vel undirbúnar og 

báru virðingu 

fyrir okkur.

Freyr Alexand-
ersson

Noregur - Ísland 69-71 
Stig Íslands: Ólafur Ólafsson 19, Haukur 
Óskarsson 13, Collin Pryor 10/11 fráköst, 
Danero Thomas 8, Kristinn Pálsson 8/5 
stoðsendingar, Kristján Leifur Sverrisson 5, 
Gunnar Ólafsson 4, Ragnar Nathanaelsson 
2, Emil Barja 2/9 fráköst/6 stoðsendingar. 
 
Liðin mætast aftur klukkan 16:00 í dag.

Vináttulandsleikur
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FRÍTT
SENDUM

ALLAR VÖRUR

ALLT AÐ 10kg

Reykjavík  Hallarmúla 2  563 6900 | Akureyri  Undirhlíð 2  430 6900

AFMÆLIS
NÝ

KYNSLÓÐ
2018 HAUST LÍNAN

FRÁ ACER

14” FHD IPPPPSS
Ulttra-Narrow skjáramma mimi

Intel N4000004000000
2.66GHz Burst Dual CCoorere

4GB i iiminniii 
DDDR4 2400MHz

128GB SSSDDD
M..2 diskur

79.990

14” SFFHHDD IIIPPPS
mimiUlUltrt a-a-a Narrow sskjkjárá amm

Intel N 0000500005000000
rere2.2.7G7GHzHzz Penentitium Quad d Coorr

8GB innii immiinnnn
HzHDDD R44 22404 0MMHH

256GB DDSSSSDD
ururM.2 diskskuu

119.990
ACA ERR SSWIWIIW FTFTTF 11 -- 220018 88 HAUSSTTTTAACCERER SSWIWIFTFTF 11 222010188 HAUSTT
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BOÐÐÐ
VERÐ ÁÐUR 59.990

AFMÆLIIIISSSSSSTTILBOÐÐÐÐÐ
VERÐ ÁÐUR 149.990

TB3-710F-ZA0R

AB 3
rábær 7” spjaldtölva frá Lenovo

11.990

GPS KRAKKAÚR
GPS snjallúr með 1,22’’ LED 
snertiskjá og SOS takka 6.99014.990NOKIA 1 SNJALLSÍMI

Með tvær HDR myndavélar á 
kynningartilboði í september

AIR1133-I58 128I8IS

13” MACCBBOOOK AIR13” MACBBOOOK AIR
128GB MacBook Air með intel i5

148.990
PRRIMO SLEEEVE WTB16

FAARTÖÖLVU SLEEVE
Mjúkúk P iPrimomo fartölvusleeve á verði frá:

1.990
CRUZER BAKPOKIER BAKPOKICRUZERRRR BAAKKKP
Rúmgóður 16” fartölvubakpoki

3.990

VATNSHELT
9.990

STYLUS PEENNI

SNERTISKSSSKSKJÁR

99.990SWIFT 3 2018
Lúxus útgáfa úr áli 
með fingrafaraskanna, 
baklýstu lyklaborði og 
öflugum Vega skjákjarna

Lúxus útgáfa með 
Gorilla Glass IPS skjá 

15” FFFFHHHHDDDDDD IIIIIPPPPPPSSSS
1920x1x10800800800 GoGoGoGoG rilrrilrililrilla lalalala a GlaGlaGG ssss skjskjskjs áráá

Ryzen3 222222220000000UUU
3.43.4GHz Turbobo DuuDDD al alalal CorCorCorC e öe öe örgjrgjgjrgjörvörvörvörvr

yy
8GB mmmmiiiinnnnnii
DDRDDR44 24 2133133 MHMHMHz

256GB SSSSDD
NVMe diskur

139.990SPIN 5 2018
Fjölhæf lúxusfartölva 
með IPS fjölsnertiskjá 
sem hægt er að snúa 
360° og Stylus penna

Fjölhæf og öflug Acer 
360° lúxusfartölva ;)

13” FFHD IPSSFFHD IPS
1921920x10x10x0x1080080080 snerte iskisi jár

Intel i5 0U888822550
e örgj444GHzGHzGHz TuTurboo QuQuad Core gjörvörvii

8GB mminni 
RR4 24 2400400 MHMHzz

256GB SSD
diskur

öfl

119.990ACER C24
Stórglæsileg 24’’ skjátölva 
á demantskornum standi 

24” FFHHHHHHDDDDD IIIIPPPPPSSSSS
1920x1080 AAAntiti-ti-ti-GlGlaGlaG re re skskjskjjjárárárár

Intel i5 777722222000000000UUUUU
3.1GHz Turbobobooo DuDuDuDuDualal al al al CorCorCorCorCore öe öe öe öe örgjrgjrgjrgjrgjörvörvörvörvörviiiii

8GB mmiiiinnnniiii 
DDR4 2400 MHz

256GB SSDD
M.2 diskur

15” FFFFHHHDD IIPSS 13”

áfa mus útgá með
la Gla

rrrrárrr

vvi

SPIN
Fjölhæ

ðmeð

1
11

In
3.443.43.

8G
DDRDDR

25
M.2 d

áfút á ð

AAAAAAAFMÆAAAFMÆÆLLLIIIISSSSSSSS
TILBOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

VERÐ ÁÐUR 

119.990

AAFMÆLIIISSSSTTILBOÐÐÐÐ
SSSS

49.990SWIFT 1 2017
Örþunn og fislétt 
fartölva með fingra-
faraskanna og  
10 tíma rafhlöðu

Glæsileg og vönduð 
fartölva úr gegnheilu áli

13” HDDDDD LLLEEED
1366x768 ComfyView skjjár 

Intel N3350
2.4GHz Burst Dual Core örgjöörvöö i

4GB minni 
DDR3 116006 MHHzz

64GB SSSD
eMMC diskur

embm
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KKKKKKYNN
TIL

FULLT VERÐ

19.990

80TF0TF0032MXX

IIDDEAPAD V110 IDDEAPAAADD V110
FFislétt með öflugu AC þráðlausu neti

36.990

128GB
SSD

B 3 FAARTÖÖLVU SLEEVE

NNININGARGARARARARAR
LBOÐOÐÐÐÐ

FULLT VERÐ
990

FYLGIR FRÁ NOVA*550GB - Snapapp -Ótakmörkuuð 

GB - Snappp
síms töl ogg SMS

ÖLLUMNOKIA

50GB gagnamagn. 

Endalaust Snapp á 50GB gagnamagamag

Íslandi. Ótakmörkuð Endalaust Snapp á
ust Snapp 

símtöl og SMS á 

Íslandi og í mtöl og SMS
mtöl og S

Evrópu.landi g

NOVA

spjaldtFrábær 7” s
TAB TABLENOVVVVVVVVVVVVOOOO T

Frábær 7” spj
LENOVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOO T

AAAAAFFMÆÆLILILIISSSSSS
TIILBOÐÐÐÐÐ

VERÐ ÁÐUR 

14.990

D

tandi

SSD
128GBGBGBGBGBGBBGBGBGGBGGBGBGGBGB
SSD

AAAAAAFMÆLIÆLILIISSSSSS
TILBOÐOÐÐÐÐ

VERÐ ÁÐUR

39.990

VEISLAN HEL
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Framhald á síðu 2 ➛
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Góð vinnubrögð í 
fyrirrúmi í áratug

Róbert Bjargarson (t.v.) og Hjörleifur Björnsson eru framkvæmdastjórar Garðaþjónustu Íslands sem fagnar tíu ára afmæli á þessu ári. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Garðaþjónusta Íslands sinnir flestum 
verkum sem tengjast lóðafram-
kvæmdum, garðaumönnun og garð-
yrkju á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir-
tækið fagnar tíu ára afmæli í ár. 

Garðaþjónusta Íslands fagnar 
tíu ára afmæli á þessu ári 
en fyrirtækið var stofnað í 

febrúar árið 2008. Frá upphafi hafa 
starfsmenn þess sinnt flestöllum 
verkum sem tengjast lóðafram-
kvæmdum, garðaumönnun og 
garðyrkju auk ýmissa annarra verk-
efna sem falla til að sögn Hjörleifs 
Björnssonar, framkvæmdastjóra 
fyrirtækisins. „Við höfum alla tíð 
þjónustað jöfnum höndum heimili, 
fyrirtæki og húsfélög á höfuð-
borgarsvæðinu en hikum ekki við 

að skoða verkefni í öðrum lands-
fjórðungum.“

Bræðurnir Hjörleifur og Róbert 
Bjargarson stofnuðu fyrirtækið á 
sínum tíma og segir Róbert, einnig 
framkvæmdastjóri, þakklæti vera 
efst í huga þegar hann líti til baka 
yfir síðastliðinn áratug. „Við höfum 
kynnst ótrúlegum fjölda fólks og 
unnið óteljandi verkefni af öllum 
stærðargráðum. Þetta hefur verið 
afar lærdómsríkur tími og okkur 

Jurtir, steinefni 
og vítamín

Fæst í næsta apóteki eða 
heilsuvöruverslun 

og vítamínín

Fæst í næsta apóteki eða 
h il ö l



LEIÐSÖGUNÁM

OPIÐ
8-22

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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, 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: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Falleg hellulögn sem breytir miklu fyrir garðinn. 

Smekklega hellulögð og aðgreind bílastæði ásamt hellulagðri stétt og trjá- og blómabeðum.

Hellur og beð lífga upp á umhverfið.Skemmtileg lausn í bakgarðinum þar sem unnið er með ólík efni.

„Það hefur verið 
mikil eftirspurn 
eftir þjónustu 
okkar síðustu 
árin,“ segja Hjör-
leifur Björnsson 
(t.v.) og Róbert 
Bjargarson.
MYND/ 
SIGTRYGGUR ARI

Falleg beð og hellulögð stétt passa vel við litfagurt húsið.

Framhald af forsíðu ➛

finnst við hafa verið ótrúlega 
heppnir með alla þessa frábæru við-
skiptavini sem við höfum eignast 
gegnum tíðina.“

Fjölbreytt verkefni
Bræðurnir segjast alltaf haft það 
að leiðarljósi að leggja sig alla fram 
um að gera viðskiptavini ánægða 
og fara helst fram úr væntingum 
þeirra. „Við stöndum í þeirri trú að 
það hafi tekist vel hingað til. Það 
sést best á því að við erum enn með 
flesta viðskiptavini okkar frá því við 
hófum starfsemi fyrir tíu árum.“

Garðaþjónusta Íslands tekur að 
sér alhliða lóðabreytingar og garð-
vinnu að sögn þeirra bræðra. „Þar 
má nefna allt frá beðahreinsun til 
meiriháttar lóðabreytinga. Fyrir-
tæki okkar sinnir viðhaldi fyrir 
einstaklinga, húsfélög og fyrirtæki, 
s.s. garðslætti, klippingum, þrifum 
á lóðum og snjómokstri og söltun 
á veturna. Einnig setjum við upp 
jólaskreytingar yfir hátíðarnar fyrir 
þá sem þess óska.“

Góð þjónusta skiptir öllu
Þeir segja allt kapp lagt á að veita 
alhliða þjónustu fyrir viðskipta-
vini sína. „Það er auðvitað hagur 
okkar og þeirra að geta leyst öll mál 
á einum stað. Það einfaldar alla 
umgjörð fyrir viðskiptavininn og 
okkur auðvitað líka. Um leið höfum 
við eignast trausta fagaðila sem 
samstarfsaðila úr öðrum greinum 
sem eru vanir að vinna með okkur 
þegar þess þarf. Við getum því siglt 
öllum verkum alla leið þegar þess 
er óskað.“

Innan fyrirtækisins starfa um 

20 manns sem hafa verið lengi 
hjá fyrirtækinu og eru reyndir og 
öflugir í sínu starfi. Auk þess er 
Hjörleifur sjálfur menntaður skrúð-
garðyrkjufræðingur. „Rétt eins 
og við höfum viljað halda í fasta 
viðskiptavini okkar þá höfum við 
líka lagt mikið upp úr því að halda í 
starfsfólk okkar. Innan fyrirtækisins 
er valinn maður í hverju rúmi en 
sumir starfsmanna okkar hafa verið 
með okkur frá byrjun. Það gerir það 
auðvitað að verkum að þjónustustig 
okkar hækkar jafnt og þétt og við 
náum að halda gæðastaðli okkar.“

Mikil eftirspurn
Mikil uppsveifla hefur verið í 
atvinnulífinu undanfarið og hefur 
það ekki farið fram hjá þeim félög-
um. „Það hefur verið mikil eftir-
spurn eftir þjónustu okkar síðustu 
árin og við höfum því miður ekki 
komist yfir að sinna öllum fyrir-
spurnum. Í raun höfum við ekki 
bókað á okkur ný verkefni síðan í 
júní þar sem við höfum aldrei viljað 
vera bókaðir of langt fram í tímann. 
Tilhneigingin verður því miður 
sú að ef of mikið er bókað fram í 
tímann geta viðskiptavinir lent í 
töfum og bið, því oft vinda verk-
efnin upp á sig og stækka á meðan 
þau eru unnin. Við höfum aldrei 
viljað svíkja fólk um tímasetningar 
og höfum þess vegna frekar lagt allt 
kapp á að vinna ekki meira en 1-2 
verkefni í einu og tekið þá minna að 
okkur fyrir vikið. Núna erum við að 
opna á bókanir fyrir haustið 2018 
en á haustin vinnum við mikið af 
smíðaverkum og hellulögnum.“

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.garda.is.
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Heimili fasteignasala hefur 
til sölu endaraðhús við 
Skógarlund 21 í Garðabæ.

Húsið er á einni hæð. Við 
húsið er góður bakgarður 
í suður. Hellulögð verönd 

í bakgarði, hellulagðar stéttir og 
bílaplan og garður í góðri rækt að 
framanverðu.

Húsið er skráð alls 164 fm. Íbúðar-
rými er 137 fm og bílskúr 27 fm. 
Byggingarár er 1973. Byggingarefni 
er múrsteinn en húsinu hefur verið 
aðeins breytt frá upprunalegri 
teikningu. Til dæmis var hluta af 
bílskúrnum breytt í fjórða svefnher-
bergið.

Komið er inn í flísalagða forstofu 
með fataskápum. Gestasalerni og 
þvottahús er inn af forstofu. Stórar 
stofur með parketi á gólfi og útgangi 
á hellulagða verönd í bakgarði.

Eldhús með borðkrók og eldri 
endurbættri innréttingu. Sjónvarps-
stofa skilin frá stofu og eldhúsi með 
léttum vegg. 

Í svefnálmu eru fjögur svefnher-

bergi. Þrjú þeirra með parketi á 
gólfi og fataskápum. Eitt þeirra, sem 
áður var bílskúr, með flísar á gólfi og 
útgengi út í bakgarðinn. 

Baðherbergi er flísalagt í hólf og 
gólf með innréttingu og sturtuklefa. 
Fallegt hús á rólegum stað.

Fallegt raðhús á rólegum stað

Fallegt hús við Skógarlund í Garðabæ.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

  

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
65M

ATVINNUHÚS

DESJAMÝRI 8 270 MOSFELLSBÆR

308.5m2

NÝTT TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

49.9M

LAGER- IÐNAÐARH.

HVALEYRARBRAUT 35 220 HAFNARFJÖRÐUR

165m2 LAUS STRAX

HLUTI INNRÉTTAÐ SEM ÓSAMÞYKKT ÍBÚÐ

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
VERÐ

TILBOÐ

ATVINNUHÚS

LYNGÁS 12 210 GARÐABÆR

303.6m2

ATVINNUHÚSNÆÐI - LAGER - ÞJÓNUSTU

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚS

NÝBÝLAVEGUR 2 - GRÓFIN 200 KÓPAVOGUR

LAGER - IÐNAÐARHÚSNÆÐI

LAUST STRAX - 4 INNKEYRSLUHURÐAR

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
TIL

LEIGU

ATVINNUHÚS

GRÓFIN 101 REYKJAVÍK

304m2

LAUS STRAX - NÝLEGA ENDURNÝJAÐ

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

SKRIFSTOFA- OG VERSLUNARH.

VERÐ
170M

BYGGINGARLÓÐ

LAMBHAGAVEGUR 3 113 REYKJAVÍK

4.422m2  LÓÐ

HEIMILD AÐ BYGGJA 3094m2 HÚS

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

VERÐ
125M

ATVINNUHÚS

GRENSÁSVEGUR 8 108 REYKJAVÍK

581.1m2  

LAUST STRAX - HAGSTÆTT FM VERÐ

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
VERÐ

TILBOÐ

SKRIFSTOFUHÚS

BRAUTARHOLT 6 105 REYKJAVÍK

388.5m2  

LYFTUHÚS - LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
TIL

LEIGU

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

397m2  

IÐNAÐAR- OG LAGERHÚSNÆÐI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

VERÐ:
TILBOÐ

JÖRÐ

STÓRU VELLIR 851 HELLA

285 HEKTARAR HÚSAKOSTUR 1.105m2

ÍBÚÐARHÚS, HLAÐA FJÁRHÚS OG VÉLAGEYMSLA

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533
VERÐ:

26.5M

ATVINNUHÚS

EIÐISTORG 15 170 SELTJARNARNES

136m2 GÓÐ AÐKOMA

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

2 SJÁLFSTÆÐ HLJÓÐVER, GEYMSLURÝMITIL
LEIGU

VERSLUNARHÚS

LAUGARVEGUR 74 101 REYKJAVÍK

134m2  

GÓÐ STAÐSETNING - LAUST FLJÓTLEGA

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401
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fasteignasali
Skrifstofustjóri

fasteignasali
RitariSkjalagerð

fasteignasala
Móttökuritari

fasteignasali

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Höfðatorg

Frakkastígur Arnarhlíð

Sjafnarbrunnur
DÆMI:
2ja herb. verð frá 41,9 millj. / 
stærð frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 millj. / 
stærð frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 millj. / 
stærð frá 130,4 fm

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

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

BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt 
umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum 
gluggum, ljósum veggjum og gólfhita sem veitir 
góðan yl á köldum dögum.

Stærð íbúða er frá 59 – 240 fm.

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast 
skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í 
bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærðin er frá 56 til 150 fm
Verð er frá 41,9 m.

SJAFNARBRUNNUR 5- 9 & 11-19 / 113 REYKJAVÍK
Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm 
upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsin skiptast m.a. í stofu, eldhús, þvottahús, 
fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan með 
hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Afhending verður í sept.-okt. 2018.
Verð frá 73,5 m.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG OG FIMMTUDAG 
MILLI KL. 12.00 OG 13.00

OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG MIÐVIKUDAG
MILLI KL. 17.00 OG 18.00 OPIÐ HÚS MÁNUDAG OG MIÐVIKUDAG

MILLI KL. 12.00 OG 13.00

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG
MILLI KL. 17.15 OG 18.00

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.

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

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

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

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

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

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



Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 
 

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533
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Nýjar íbúðir og raðhús 

Ný mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr, gott útsýni. 
Húsin eru frá 197 – 239 fm. Verð frá 59,9 millj.
Afhending 

Freyjubrunnur 31 í Úlfarsárdal

Ný mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr, gott útsýni. 

Sifjarbrunnur 2-8  í Úlfarsárdal

nur 31 í Úlfarsárdalnur 31 í Úlfarsárdal Breiðakur 2-4  í Garðabæ
Glæsilegt nýtt, átta íbúða, fjölbýli með lyftu í vinsælu 

afhendast fullbúnar án gólfefna. 
j.

Afhending 8.

Tveggja og fjögurra herbergja íbúðir,  afhendast 
fullbúnar án gólfefna. Bílskúrar fylgja stærri íbúðum. 
Glæsileg 232 fm Penthouse íbúð á efstu hæð.

.
Afhending 8.

BYGGINGAFÉLAG
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BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Melabraut 29 19 - 170 Seltjarnarnes
Opið hús mánudaginn 3. september frá kl 17:00 til 17:30  
Mikið endurnýjuð íbúð með sérinngangi.
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í 
fjögurra íbúða húsi 
við Melabraut á 
Seltjarnarnesi.
Gengið inn um 
sérinngang 
aftan við hús. 
Timburpallur með 
sérafnotarétti. 
Íbúðin skiptist í 
forstufu, hol, eldhús 
samliggjandi við 
stofu/borðstofu, hjónaherbergi, barnaherbergi og baðherbergi. 
Sameiginlegt þvottahús í kjallara, sérgeymsla í kjallara.
Falleg íbúð á góðum og barnvænum stað á Seltjarnarnesi.
Verð 44,8 millj.

Vogatunga 72 - Mosfellsbær - Fallegt 
raðhús á einni hæð .
Fallegt og vel skipulagt raðhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr við Vogatungu í Mosfellsbæ. eignin hefur verið innréttuð 
á smekklegan og 
vandaðan hátt.
Eignin skiptist í 
forstofu, eldhús 
sem er opið við 
stofu/borðstofu, 
aukin lofthæð að 
hluta. Svefnálma: 
hjónaherbergi með 
útgengi á baklóð, 
tvö rúmgóð barnaherbergi (annað herbergjann er opið við gang 
og er í dag nýtt sem sjónvarpsherbergi. Þvottahús með góðum 
innréttingum, innangengt í bílskúr með geymslu/vinnuherbergi 
innst og geymslulofti yfir að hluta.
Verð. 69,9 millj.,

Mánatún 3, 105 Reykjavík -  nýlegt 
lyftuhús / tvö bílastæði 
Falleg og vel skipulögð 124,4 fm íbúð á fjórðu hæð (innsta 
íbúð á gangi) í nýlegu húsi við Mánatún 3 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu 
með fataskápum, 
parketlagðar stofur 
með útgengi á svalir 
sem eru opnað við 
eldhús, eldhús er 
með viðarinnréttin-
gu, háum borðkrók, 
gluggi. Tvö stór 
svefnherbergi 
með fataskápum og innréttingum, flísalagt baðherbergi með 
stórri sturtu og góðum innréttingum. Þvottahús er innan íbúðar, 
flísalagt með hvítum innréttingum og skolvaski. Falleg íbúð á 
eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni, stutt í alla verslun og 
þjónustu. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara og tvö bílastæði í 
bílageymslu hússins. Verð 73 millj.

Bólstaðarhlíð 27 - 105 Reykjavík
Opið hús fimmtudaginn 6. september 17:15 til 17:45
Góð og vel skipulögð fimm herbergja neðri sérhæð ásamt bílskúr 
við Bólstaðarhlíð. Eignin skiptist í forstofu, stofu/borðstofu, eld-
hús, baðherbergi, 
hjónaherbergi og 
tvö barnaherber-
gi. Sameiginleg 
þvottahús í kjallara, 
sérgeymsla í kjal-
lara fylgir eigninni.
Góð og hlýleg 
eign á eftirsóttum 
stað í rótgrónu en 
vaxandi hverfi. Örstutt í tvo framhaldsskóla, tvo grunnskóla, þrjá 
leikskóla, verslanir, íþróttafélög og aðra þjónustu.

Rekagrandi 1 - 107 Reykjavík. 
Opið hús þriðjudaginn 4. september frá kl 17:15 til 17:45 
Falleg 4ra herbergja íbúð með sjávarútsýni í nýlega viðgerðu húsi ásamt stæði 
í bílageymslu í Vesturbænum. Eignin er samtals skráð 125,7 fm, þar af bílastæði 
26,7 fm. Þar að auki fylgir geymsla sem er ekki skráð í birta fermetra.
Eignin skiptist í eldhús, setustofu/
borðstofu með útgengi á svalir, 
hjónaherbergi með útgengi á svalir, 
tvö barnaherbergi, baðherbergi með 
glugga. Frábær staðsetning, stutt í 
skóla og leikskóla og íþróttasvæði 
KR, einnig stutt í verslun og helstu 
þjónustu.  
Verð 49,9 millj. 

Eskihlíð 29 - 105 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 3. september frá kl 17:00 til 17:30   
Glæsileg og mikið endurnýjuð 100,8 fm 4ra - 5 herbergja neðri sérhæð í 
fjórbýlishúsi á rólegum og eftirsóttum stað í Hlíðunum. Eignin skiptist í forstofu, 
hol sem tengir saman rými íbúðarinnar, samliggjandi bjartar og rúmgóðar 
stofur, endurnýjað eldhús, baðherbergi, 
hjónaherbergi, barnaherbergi, lítið 
aukaherbergi/vinnuherbergi. Eignin hefur 
verið mikið endurnýjuð á undanförnum 
árum: Þak yfirfarið og skipt um járn og 
pappa sumarið/haustið 2016
Þakrennur brotnar niður og en-
dursteyptar sumarið/haustið 2016
Framhlið húss sprunguviðgerð sumarið/haustið 2016.
Verð 53,5 m.

Logaland 26 - 108 Reykjavík. 
Fallegt og vel skipulagt raðhús á rólegum og skjólsælum stað í Fossvogsdalnum. 
Möguleiki á aukaíbúð með sérinngangi.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu, stór setustofa með arni og útgengi á 
svalir. Gengið um steyptan og kókosteppalagaðn stiga niður á neðri hæð hússins. 
Þar eru fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og auka 
salerni. Húsið lítur vel út að utan. 
Þakjárn endurnýjað 2016.
Frábær staðsetning á skjólsælum 
stað- stutt í skóla, leikskóla, falleg 
útvistarsvæði og íþróttasvæði 
Víkings.
Verð 89,9 millj.

Rekagrandi 1 Logaland 26 Eskihlíð 29 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa



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

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

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Vel skipulagt einbýlishús á góðum stað við 
Miðbraut 27 á Seltjarnarnesi 
187 fm 
6 herbergja 
Stór lóð með hellulagðri verönd 
Bílskúr
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
sundlaug, heilsugæslu og tómstundir

Tilboð óskast 87,0 millj.Verð :

Auðnukór 9
203 Kópavogur

Nýlegt og stórglæsilegt einbýlishús á einstökum 
útsýnisstað í Kópavogi.  
Húsið stendur á einstakri lóð innst í botnlanga við 
stórt opið grænt svæði ofan við golfvöll GKG. 
Afstaða hússins er góð, innra skipulag frábært og 
hönnun falleg.
Engu hefur verið til sparað við efnisval. Húsið er 
einangrað að utan og klætt og því viðhaldslétt.

Nánari upplýsingar veita: 

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

Skólavörðustígur 
101 Reykjavík

Tilboð óskast

Miðbraut 27 
170 Seltjarnarnes

Fallegt einbýlishús í hjarta borgarinnar  
með aukaíbúð á jarðhæð. 
Skjólsæll og sólríkur garður. 
Húsið er í góðu ásigkomulagi og er nýlega málað. 

 
alls eru 4 inngangar í húsið.

Falleg eign í hjarta miðborgarinnar  
með góða tekjumöguleika.

Nánari upplýsingar veitir:  

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar:

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



Með þér alla leið

.       

Verð: 86,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4.sept. 18:30 -19:00

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað

Eignin er alls um 240 fm með stórri sólstofu

Góð stofu og eldhúsrými, 4-5 svefnherbergi

Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður

Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni

Þrastarlundur 9 
210 Garðabær

.       

Verð: 89,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. sept. kl. 17:00 - 17:30

íbúð 1303
Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð  
fyrir 60 ára og eldri 
Tvö stæði í bílageymslu 
Á 13. og efstu hæð með óhindruðu útsýni  
til sjávar og fjalla 
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð 
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi 
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

Árskógar 6  
109 Reykjavík

.       

Verð: 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 3. sept. kl. 17:30 - 18:00

Falleg tæplega 200 fm neðri sérhæð  
í tvíbýlishúsi 

Fjögur svefnherbergi 

Stórar stofur og útgengt á sólpall í suður 

Tvö bílastæði á lóð

Fannafold 53
112 Reykjavík

.       

Verð: 85,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. sept. 17:00 - 17:30

íbúð 404
Mjög falleg og vel skipulögð 131 fm íbúð  
4. hæð á þessum eftirsótta stað í Rvk 
Einstakt stofu og eldhúsrými með  
fallegu útsýni 
Sér hjónaálma og tvö aukaherbergi,  
tvö baðherb 
Sér þvottahúsi, geymsla og stæði í bílageymlu 
Hægt að semja um kaup á aukabílastæði 

Mýrargata 26
101 Reykjavík

.       

Verð: 39,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. sept. 17:00 - 17:40

Þriggja herbergja íbúð á 2. hæð  
við Flyðrugranda í Reykjavík 

Eignin er 67,8 fm 

Rúmgóðar svalir 

Frábær staðsetning í Vesturbænum

Flyðrugrandi 2
107 Reykjavík

.       

Verð: 61,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4.sept. kl. 17:00 - 17:30

 
ca 129 fm íbúð á 3 hæð við Meistaravelli 7 í 
Reykjavík ásamt ca 21 fm sérstæðum bílskúr 
Fjögur góð svefnherbergi 
Sérgeymsla í kjallara og snyrtileg hjóla-  
og vagnageymsla 
Góð aðkoma, næg bílastæði og stutt í 
margvíslega þjónustu

Meistaravellir 7
107 Reykjavík

.       

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. sept. kl. 17:00 -17:30

105 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Björt stofa m suðurgluggum 

Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 

Gott útsýni

Holtsgata 41
101 Reykjavík

.       

Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 3. sept. kl. 17:0 0- 17:30

Nýuppgerð fjögurra herbergja íbúð á 4. hæð 

Eignin er skráð 142,2 fm þar af bílskúr  
24,8 fm og tvö herbergi í kjallara 16,4 fm 

 
sem snúa í suðaustur 

Frábært útsýni 

Breiðvangur 18
220 Hafnarfjörður

233 - 280 fm atvinnuhúsnæði á Völlunum  

32 bílastæði. Húsið skiptist í 6 bil sem eru 
frá 232,5 fm til 280 fm að stærð. 

Hægt er að kaupa alla heildareignina  
sem er 1467 fm.  Afhending nóv/des 2018. 

56,3 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einhella 6

s. 775 1515

221 Hafnarfjörður

901,2 fm atvinnuhúsnæði  
á góðum stað í Reykjanesbæ 
Góð aðkoma 
Möguleiki á að leigja út mörg  
mismunandi iðnaðarbil sem gætu hentað 
undir ýmsa atvinnustarfsemi

59,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bakkastígur 10

s. 778 7272

260 Reykjanesbær

255 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
Mjög auðvelt að breyta í tvær íbúðir! 
Vel staðsett nálægt verslun og skóla 
Hentar vel sem gistiheimili 

47,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturbrún 15

s. 775 1515

845 Flúðir

laus strax

laus strax

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

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 veitir:

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 
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.       

Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 4.sept. kl. 18:00 - 1830

Falleg 3ja herbergja 614 fm íbúð á  
þriðju og efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli  
í miðbæ Reykjavíkur 

Aðeins ein íbúð á hverri hæð 

Húsið hefur fengið gott viðhald að utan 
síðustu ár

Njálsgata 69
101 Reykjavík

.       

Verð: 72,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4.sept. kl. 17:30 - 18:00

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja íbúð á  
4. hæð með miklu útsýni 
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar 
svalir samtals 35,5 fm 
Stofa og borðstofa, eldhús með eyjuborði,  
2 svefnherb., baðherbergi og gestasnyrting 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni 
Bílastæði í bílageymslu

Grandavegur 42b
107 Reykjavík

.       

Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 4.sept. kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 4ra herberga íbúð skráð 116,8 fm 

Þrjú góð svefnherbergi 

Fallegar stofur opnar stofur Útgengt úr stofu 
og herbergi á svalir 

Nýlegt eldhús og gólfefni 

Sameign mjög snyrtileg 

Kjarrvegur 15
108 Reykjavík

.       

Verð: 55,5 millj.

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

Bílskúr að stærð 30,8 fm, snjóbræðsla
Íbúðin á 2.hæð í litlu fjöleignahúsi (11 íbúðir) 
Góðar innréttingar, samræmt heildar útlit 

Útgengt út á suðursvalir úr stofu 8,5 fm
Sjávarútsýni 

Básbryggja 15
110 Reykjavík

.       

Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS

Mjög sjarmerandi og vel staðsett  
151,1 fm efri sérhæð 

Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,  
eldhús og bað 

Manngengt risloft er fyrir íbúðinni

Sóleyjargata 23
101 Reykjavík

Húsin eru skráð 102,5 fm 
Eignarland 1 hektari 
Staðsett í næsta nágrenni við Laxá í Kjós 

Arinn í stofu - Stór pallur fyrir framan húsið 
Heitt vatn og ljósleiðari við lóðarmörk
Mikill gróður, einstök staðsetning 

33,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ennibraut 3

s. 845 8958

540 Kjósarhreppur

316 ha jörð m gott aðgengi að sjávarsíðu 
Töluverður húsakostur á jörð 
Tilvalið fyrir ferðaþjónustu  
Stykkishólmur handan Nesvogs 

Tilboð óskast 

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þingvellir Helgafellssv.

s. 695 5520

801 Helgafellssveit

63 fm sumarhús á Snæfellsnesi 
Tvö svefnherbergi 
Stofa og eldhús með nýlegu gólfefni 
Baðherbergi með sturtu 

Við Miðmundarhól þar sem 
Bárður Snæfellsás stendur

21,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nónhóll

s. 695 5520

356 Breiðuvíkurhreppur

10.989 fermetra eignarlóð við Hestvík  
við Þingvallavatn - Nálægt Nesjavöllum. 
Útsýni og aðgangur að Þingvallavatni. 
Rafmagn og kalt vatn komið að 
lóðarmörkum. Lóðum fylgir réttur til  
að geyma báta í fjörunni við Hestvík 
Heimilt er að byggja 150 fm hús 

11,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jónslaut

s. 775 1515

801 Selfoss

Vel skipulagt staðsteypt einbýlishús 
Ein hæð með frístandandi bílskúr 
Húsið telur gott stofurými, rúmgott eldhús, 
4-5 svefnherbergin, forstofu, baðherbergi  
og þvottahús

37,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunalda Hellu

s. 899 1178

850 Hella

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

59,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór 98

s. 899 1178

203 Kópavogur

3 íbúðir  
óseldar

.       

Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5. sept. kl. 17:00 - 17:30

Íbúð 702 (merkt b)

Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7. hæð 

Frábært útsýni til sjávar og fjalla

Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg 

Tvö svefnherbergi og mjög góðar stofur 

 
líka austursvalir 

Hrísmóar 1
210 Garðabær laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

86,3 fm íbúð á jarðhæð 
Íbúð sem búið er að taka í gegn 
Gólfhiti og útgengi út í garð 
Sameiginlegt þvottahús er ekki í fm-tölu 

41,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Móabarð 22

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús 
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, sólstofa 
Tvöfaldur bílskúr
Fallegur garður 

149,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð 52

s. 775 1515

105 Reykjavík

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð 223 fm 
að stærð með tvöföldum bílskúr 
Fallegur garður og viðarverönd með
heitum potti. 3 svefnherb., þar af hjónaherb. 
með sérbaðherbergi 
Stórt eldhús, björt stofa, góð lofthæð 
Frábær staðsetning í Vogunum

69,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

Góð 4ra herb íbúð auk stæði í bílgeymslu 
Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 
Sér garður í suður og svalir í norður 
Þrjú góð svefnherbergi

51,4 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurströnd 6

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

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

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 513

s. 845 8958

101 Reykjavík

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

72,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarbraut 5

s. 773 6000

540 Hafnarfjörður

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

Glæsilegt 331,4 fm einbýlishús 
Eignin er mikið endurnýjuð 
Fimm svefnherbergi, þrjár stofur,  
þrjú baðherbergi 
Heitur pottur í garðinum 
Stutt í skóla og leikskóla 

108,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðarás 7

s. 775 1515

110 Reykjavík

Laufásveg 6 skrá FMR 101,5 fm
Frábær staðsetning / Eignarlóð 
Sér afnotaréttur, afgirtur 
Sérinngangur frá garði / Aukin lofthæð 
Íbúðin er innréttuð á mjög smekklegan máta 
Fimm íbúða hús  
Heitur pottur í garði í sameign allra

49,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laufásvegur 6

s. 845 8958

101 Reykjavík

Sérlega glæsileg neðri sérhæð auk bílskúrs 
Stór og fallegur garður 
Hús teiknað af Sigvalda Th. 
Þrjú góð svefnherbergi

69,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brúnavegur 12

s. 822 2307

104 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð með bílskúr 
á Snorrabraut Íbúðin er 90,2 fm þriggja 
herbergja á 6. hæð í lyftuhúsi sem er skráð 
fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs 

innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði 
Gott hjólastólaaðgengi að húsinu - Húsvörður

54,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík

Vel staðsett og fallegt 195 fm  

Hús byggt árið 1993 
Skiptist í: Tvö baðherbergi, tvær stofur,  

Garður í suður, þrjú bílastæði

107,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515

107 Reykjavík

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð 
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu 
Gott opið stofu og eldhúsrými, útgengt  
á svalir. Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð 
Þvottahús er sér innan íbúðar 

44,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustabryggja

s. 899 1178

110 Reykjavík

Nánast öll eignin alls 1207 fm 

Allt í útleigu með traustum 
leigjandum 

Leigutekjur um 2,1 millj á mán.

Húsið fengið gott viðhald á  
síðustu árum

Tryggvabraut 22
600 Akureyri

Nánari upplýsingar veitir:

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



Hrísmóar 4, 210 Garðabæ, 3ja + bílageymsla. 
OPIÐ HÚS ÞRI 4/9 KL. 17:00-17:45.

Hrísmóar 4, íbúð 305. Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt 
stæði í bílageymslu. Tvö svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Yfirbyggðar svalir að 
hluta. Þvottahús innan íbúðar. Sér geymsla í kjallara. Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 46,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 4. september kl. 17:00-17:45, verið velkomin.

Sætún, eignarland. 
KJALARNES/REYKJAVÍK.

Svæði A: 3.125 lóð á spildu við þjóðveginn. Verð 6 millj. 

Svæði B: 7.159 fm lóð undir iðnaðar/landbúnaðarhúsnæði með 778 fm. húsnæði m/ 
leigutekjum. Verð 120 millj. 

Svæði E: 2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Verð 14,8 millj. 

Svæði F:  52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj.  

Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160 millj.

Bergþórugata 51, 101 Rvk., 2ja. 
OPIÐ HÚS MÁN 3/9 KL.17:00-17:30.

Bergþórugata 51, 3. hæð til hægri. Falleg íbúð á frábærum stað við Bergþórugötu, 101 
Reykjavík. Nýlegt parket á gólfum. Baðherbergi endurnýjað. 

Hús og sameign líta vel út. 

Opið hús mánudaginn 3. september kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Efristígur Þingvöllum. 
ENDURBYGGÐUR BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ.

Ca. 50 fm. sumarhús á fallegum stað á Þingvöllum. Húsið var endurbyggt árið 2009: 
Lagnir, klæðning, baðherbergi, eldhús og fleira er frá þeim tíma. Bústaðurinn er vel 
skipulagður og hlýlegur. Lóðin er stór og með fallegri trjárækt. Bústaðurinn er innan 
Þingvallaþjóðgarðs og nýtur lóðarréttinda  í samræmi við það.  
Verð 21,5 millj.

Sóltún 11, 105 Rvk., 
3JA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA. 

Sóltún 11, íbúð 503. Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Sóltún í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 56,9 millj. 

Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar.

Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
SÉRHÆÐ/MIÐHÆÐ.

Vel skipulögð, ca. 130 fm.  sérhæð/miðhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut 9 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. Sérinngangur. 
Verð 56,9 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

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

Kársnesbraut 108 Grensásvegur 10
ATVINNUHÚSNÆÐI Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í sölu 944 fm atvinnuhúsnæði á 1. hæð við Kársnesbarut. Um er að ræða alla 
hæðina. Ein innkeyrsluhurð er í rýmið ásamt nokkrum inngangshurðum. Gott aðgengi er að 
húsinu og eins næg bílastæði. Hæðin er stúkuð upp í nokkur bil með léttum timburveggjum og 
skiptist m.a. uppí skrifstofur, lagerrými, salerni og kaffistofu. Húsið býður uppá mikla möguleika, 
hægt að skipta upp í smærri einingar eða eina heild

V. 220 m.

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Vorum að fá í sölu 1778,6 fm húsnæði við Grensásveg 10. Um er að ræða skrifstofuhúsnæði 
þar sem búið er að fá samþykkt 47 íbúða gistiheimili.  Laust til afhendingar. Húsnæðið 
skiptist í verslunarhúsnæði á jarðhæð og síðan heilar hæðir á 2.-4. hæð. Góð bílastæði á 
baklóð.

Fyrir liggur samþykki fyrir að breyta húsnæðinu í gistiíbúðir og gistiherbergi á 2. - 4. hæð. 
Á fyrstu hæð er gert ráð fyrir óbreyttri starfsemi, það er veitingastaður og verslunarrými. 
Teikningar af gistiheimilinu liggja fyrir á skrifstofu. 

Óskað er eftir tilboðum.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

ATVINNUHÚSNÆÐI 200 KÓPAVOGUR ATVINNUHÚSNÆÐI 108 REYKJAVÍK

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

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



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

Hraunhamar  210 Garðabæ

Verð: 127.500.000

EINSTÖK EIGN Á EFTIRSÓTTUM STAÐ.
GULLFALLEGT EINBÝLISHÚS Í EINSTÖKU UMHVERFI Á STÓRRI SKÓGI-VAXINNI HRAUNLÓÐ VIÐ BÆJARMÖRK GARÐABÆJAR OG 
HAFNARFJARÐAR SEM STENDUR VIÐ GAMLA ÁLFTANESVEGINN.Húsið er 282 fm á einni hæð og skiptist í forstofu, baðherbrgi, stofu og 
borðstofu, sjónvarpsrými, opið eldhús, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi, þvottahúsi og bílskúr. Allar hurðir og mestur 
hluti innréttinga sérsmíðaður. Innkeyrslan við bílskúr er hellulögð með hitalögn. Hraunið og óspillt náttúran umlykja húsið. Staðsetning húss: 
Staðsetning er góð m.t.t. aðkomu að stofnbrautum, náttúruparadís í jaðrinum með flottum göngustígum og hjólastígum. Umhverfi: Húsið er 
staðsett í sannkallaðri náttúruperlu í hrauninu sunnan gamla Álftanesvegarins. Aðkeyrsla inn í hverfið er frá Álftanesvegi (til móts við Prýðah-
verfið sem er norðan vegarins) og er húsið í enda götunnar. Aðeins örfá hús eru í þessu hverfi og maður er laus við skarkala borgarinnar.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 6      Stærð: 282 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. sept. kl. 17:30-18:00

Hólmgarður 49    108 Reykjavík

Vel skipulögð 3ja-4ra herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Sér geymsluskúr á 
lóð. Eignin er með tvö svefnherb. og  herb. innaf forstofu með glugga.  Björt stofa 
með útgengi út á timburverönd í suður. Eldhús og baðherbergi eru endurnýjuð. 
Endurnýjað þak og eignin múrviðgerð að utan. Eignin verður afhent með nýrri 
drenlögn. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3-4     Stærð: 81,3 m2          Sérinngangur

41.900.000

UPPLÝSINGAR Í GSM: 898-3326

Grandagarður 1A    101 Reyjavík

Mjög vel staðsett skrifstofu- og iðnaðarrými á tveimur hæðum við Grandagarð 
1A. Efri hæð er með fjórum skrifstofum og kaffistofu auk salernis. Neðri hæð er 
með sýningarými, verkstæði og tveimur lagerrýmum auk salernis. Útgengi er út á 
baklóð frá verkstæði þar sem 20 ft geymslugámur fylgir með. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Stærð: 216,0 m2         Skrifstofur-verkstæði

98.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 3 sept kl 17.30-18.00

Tómasarhagi 43    107 Reykjavík 51.900.000

Falleg útsýnisíbúð með stórum þaksvölum á þessum eftir-
sóttastað í  vesturbænum. Um er að ræða  3ja herbergja hæð í 
góðu fjórbýlishúsi  sem er skráð skv f.m.r  93,1fm. Eignin er á 3ju 
hæð með stórkostlegu útsýni og hefur verið þó nokkuð 
endurnýjuð m.a voru skolplagnir endurnýjaðar 2006, búið að 
skipta um þakjárn og þakglugga, ofna og ofnalagnir og raflagnir 
og töflu. Einnig var eldhús og baðherbergi, innihurðar og 
fataskápar endurnýjað fyrir nokkrum árum.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 93,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4 sept kl 17.30-18.00

Ástu Sólliljugata 14-16  270 Mosfellsbæ

Verð: 77,9-79,9 millj

Falleg og sérlega vel skipulögð NÝ fullbúin raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsin eru tilbúin til 
afhendingar við kaupsamning. Skipulag: Forstofa, gestasalerni, alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi 
með baðkari og sturtu, þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol, rúmgott þvottahús og bílskúr.  Lóðin er frágengin,  
bílaplan hellulagt með snjóbræðslu. Gólfefni eru flísar og harðparket, innréttingar með miklu skápaplássi, innfelld 
lýsing í loftum og aukin lofthæð að hluta. Eignin er staðsett í fjölskylduvænu hverfi í Helgafellslandi. Stutt er í 
útivist, fjallgöngu og einstaka menningu í Álafosskvosinni. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4      Stærð: 176,5-184,0 m2        Bílskúr

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 696 6580

Logafold 154    112 Reykjavík 94.900.000

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi. Húsið er 
frábært fjölskylduhús með 5 svefnherbergjum sem eru rúmgóð með 
mikilli lofthæð. Stutt er í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð, sundlaug og 
skíðabrekku.

Húsið er nýmálað að utan og er vel við haldið. Garðurinn er stór 
og gróinn með timburverönd sem snýr í suður, ásamt heitum potti. 
Sólskáli er út frá stofu með hita í gólfi. 
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 7     Stærð: 285.8 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 696 6580

Hlíðarhjalli 10    200 Kópavogi 47.900.000

Falleg og vel skipulögð, 4ra  herbergja íbúð á annarri hæð  með útsýni á frábærum 
stað í Hlíðarhjalla. Íbúðin er skráð samkvæmt þjóðskrá 115.3 fm. Íbúðin skiptist í 
3 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. Íbúðin gæti verið laus við 
kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 115.3 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í EIGNINA!

Sunnuflöt 31  210 Garðabæ

Verð: TILBOÐ

Einbýlishús á 2. hæðum með tvö-földum bílskúr. Húsið er skráð 252,fm, þar af er bílskúr skráður 38,4fm, 
jarðhæð skráð 62,9fm og efri hæð skráð 150,7fm. Í húsið skiptist í forstofu, þvottaherbergi, tvo salerni, 
sex herbergi, tvennar stofur, eldhús og borðstofu. Húsið er byggt 1966 og að mestu upprunalegt. Húsið 
er á stórri lóð.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 8        Stærð: 252 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3. sept. kl. 17:30-18:00

Burknavelir 1C    221 Hafnarfirði 56.900.000

Gullfalleg og fjölskylduvæn 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með stæði í 
bílageymslu á frábærum stað á Völlunum rétt við skóla, leikskóla, íþróttahús, 
sundlaug og þjónustukjarna: Á aðalhæð er forstofa m/geymslu innaf, forstofu-
herbergi, gestasnyrting eldhús og stofa með útgengi á suðursvalir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4-5     Stærð: 134,8 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

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

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

SJÁVAR-ÚTSÝNI

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13  eru 5 til 6  hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem 
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG 
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 5.s ept. kl. 18.00-18.30

Geitastekkur 9    109 Reykjavík 89.900.000

Fallegt og vel skipulagt  einbýlishús  á einni og hálfri hæð sem er 
frábærlega vel staðsett  innst í botnlanga í rólegu og grónu hverfi. 
Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergin og útbúa rúmgóða 
2ja herbergja íbúð á neðri hæðinni með sérinngangi. Efri hæðin er 
skráð rúmir 180, fm.neðri hæðin 87 fm. og bílskúrinn er skráður 28 
fm. Eignin skiptist í anddyri, gestasnyrtingu, skrifstofuherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, svefnherbergisálmu með 4 svefn-
herbergjum  og baðherbergi. Á neðri hæð er tveggja herbergja íbúð. 
Gólfefnin eru parket, flísar og dúkur. Hér er á ferðinni einstaklega vel 
skipulagt fjölskylduhús með aukaíbúð. Eignin getur losnað fljótt. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 8     Stærð: 295,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 4 sept kl 18.30-19.00

Sóleyjarimi 111    112 Reykjavík 79.900.000

Fallegt  fjölskylduhús á mjög góðum stað í Grafarvoginum. Húsið 
er  innarlega í botnlanga þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og alla 
þjónustu í Spönginni. Um er að ræða raðhús á 2. hæðum  með 
4 svefnherbergjum, innbyggðum bílskúr og veröndum bæði fyrir 
framan og aftan hús. Eignin er skráð skv f.m.r 203,7 fm og þar af 
er bílskúrinn 27,6fm. Eignin er nýmáluð að innan, innréttingar  sam-
ræmdar, gólfefni er parket og flísar og gólfhiti er á báðum hæðum.     

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 203,7 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 3 sept kl 17.00-17.30

Garðatorg 6    210 Garðabæ 67.900.000

Ný og falleg endaíbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði 
í bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært 
útsýni til suðurs og suðvesturs, Íbúðin afhendist fullbúin með 
gólfefnum.  Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar og skápar eru 
sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá 
AEG.  Frábær staðsetning í hjarta Garðabæjar þar sem öll helsta 
þjónusta er í göngufæri.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

OPIÐ HÚS m´´ánudaginn 3. sept kl.17:30-18:00

Ásbúð 57    210 Garðabæ 84.900.000

Gott 7 herbergja raðhús á tveimur hæðum, tvöföldum bílskúr og góðum 
suður garði með stórum timburpalli. Alls er húsið skráð 252,4fm þar af um 
bílskúr á jarðhæð um 41-42fm með tveimur bílskúrshurðum. Á jarðhæð 
er einnig forstofa, rúmgott barnaherbergi, geymsla, þvottaherbergi, gesta 
salerni, sauna með sturtu og fjölskyldu- og sjónvarpsherbergi. Á efri hæð er 
aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu og svo 4 herbergi og baðherbergi. 
Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Húsið er með hellulagaðri 
heimkeyrslu og fallegum garði með stórum timbursólpalli sem snýr til 
suð-suðvesturs.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð:  252,4 m2      

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
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Frakkastígur 14
101 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð sérhæð í 
glæsilegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Sérinngangur. Eignin er á jarðhæð. Tæplega 
þriggja metra lofthæð, mikið endurnýjuð. 

STÆRÐ: 91 fm SÉRHÆÐ     HERB: 3-4

51.900.000 OPIÐ HÚS    5. SEPT 17:30 – 18:00

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Einstakur möguleiki á að fá einkafund með talsmanni EBK, Anders Ingemann Jensen, um 
uppsetningu á EBK sumarhúsum á Íslandi. Á fundinum verður farið yfi r byggingarferlið, kost-
naðaráætlanir og allt það sem viðkemur því, að fá nýtt EBK sumarhús byggt á íslandi.

Föstudaginn 7. sept. og laugardaginn 8. sept. 2018 – Báða dagana frá kl. 10-17
Fundarstaður og stund: Stepp ehf., Ármúla 32, 108 Reykjavík

Nauðsynlegt er að panta fundartíma gegnum netfangið aj@ebk.dk, í síma +45 4020 3238 eða 
á vefnum ebk-hus.is. Anders talar dönsku og ensku.

Komið og upplifi ð hið stórkostlega SØHOLM hús

Viðines 9, 311 Borgarnes
Frekari upplýsingar um staðsetningu er hægt að nálgast í síma +45 696-9899
Við viljum vekja athygli á, að EBK er að reisa hús við hliðina á húsinu í Víðinesi.

Bókið fund með EBK í Reykjavík, sérsniðin að ykkar óskum

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 9. september kl. 13-16

EBK HUSE A/S, Skovsøvej 15, DK-4200 Slagelse
Anders Ingemann Jensen, Sími +45 4020 3238, Netfang: aj@ebk.dk
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Hefur þú hug á að byggja nýtt sumarhús?

WWW.EBK-HUS.IS

DÖNSK HÖNNUN 
OG ARKITEKTÚR

               

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í fasteignina  
Strandgötu 55, Fjarðabyggð

20473 – Strandgata 55, Fjarðabyggð, Eskifirði, staðsett við aðalgötu bæjar-
ins.Um er að ræða eignarhluta Íslandspósts samtals 174,0 m², neðri hæð, 
í steinsteyptu húsi. Aðgengi er gott og eignin býður upp á margvíslega 
notkunarmöguleika. Húsnæðið samanstendur af afgreiðslusal, kaffistofu, 
snyrtingu og starfsmannarými. Á efri hæð hússins er íbúð. Ekki liggja fyrir 
samþykktir húsfélags vegna viðhalds hússins en vitað er að fara þarf í utan-
húss viðgerðir og gluggaskipti í sameign. Búið er að yfirfara hitaveituinntakið 
og lagfæra og einnig var hluti af gamla kyndikerfinu fjarlægður. Innréttingar, 
gólfefni og annað er nánast óbreytt frá byggingu hússins. Eignin selst í því 
ástandi sem hún er í, en nánari upplýsingar um ástand hússins eru ekki til og 
því eru bjóðendur hvattir til að kynna sér ástand þess vel. 

Eignin er laus til afhendingar.

Húseignin verður til sýnis í samráði við Hjördísi Andrésdóttur í síma 825 1435 
á skrifstofutíma.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík, sími 530 1400. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 
og 15:30.

TIL SÖLU
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ferm. ferm. ferm.

herb. herb. herb.

íbúð nr. Íbúð nr. Íbúð nr.

Búseturéttur:                            4.626.180 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       189.635 kr.

Búseturéttur:                            5.089.824 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       202.614 kr.

Búseturéttur:                            7.774.400 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       182.051 kr.

Mögulegt lán: 1.200.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun des.

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun okt.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending að ósk seljanda: Strax

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Miðbær og Grafarholt 

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Umsóknarfrestur:  
Til kl 16:00 þann 11. sept. 

Úthlutun kl 12:00 þann 12. sept.

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI ENDURSÖLUÍBÚÐIR UPPLÝSINGAR

UPPGERÐ AÐ HLU
TA

     
BYGGT 2

016 ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                            8.281.716 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       205.688 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending að ósk seljanda: Strax

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK. 

BYGGT 2
018 76,2 

3ja

201
Áður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta strax

EINHOLT 10  ·  105 RVK.

74.3

2ja

404

KRISTNIBRAUT  67  ·  113 RVK. KIRKJUSTÉTT 9  ·  113 RVK.

     
 NÝTT P

ARKET 93,7 104,8

4ra 4ra

406 104

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.





Próf í verðbréfaviðskiptum 
2018-2019

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum 
í verðbréfaviðskiptum veturinn 2018-2019 sem hér 
segir: Próf í I. hluta verða haldin 29., 31. október og 
5. nóvember 2018, próf í II. hluta 28. og 30. janúar 
og 4. febrúar 2019 og próf í III. hluta 6., 8., 13. og 
15. maí 2019
nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með 
áorðnum breytingum. Vakin er athygli á að próf í 
verðbréfaviðskiptum verða ekki haldin nema að 

, sbr. 2. gr. 
reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfavið-
skiptum. Sama á við um haustpróf 2019. Öllum er 
heimilt að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs. 

Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um 
efni sem prófað er úr og semur prófsefnislýsingu, 
sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Í prófsefnis-

á vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis, https://
www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/profnefnd-
verdbrefavidskipta/. Lengd hvers prófs er allt að 4 
klukkustundir. Um undanþágur frá töku prófa fer 
skv. 4. og 6. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Einkunnir 
í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum 
tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfavið-
skiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðal-
einkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og 
skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum 

. Próftaki telst ekki hafa 

Nánari upplýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má 
nálgast á fyrrgreindri vefsíðu prófnefndar.

verða í húsakynnum á vegum Opna háskólans í 
Háskólanum í Reykjavík.  

http://www.ru.is/opnihaskolinn/prof-i-verdbrefa-
midlun/. Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt 
prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf. 

Prófgjald verður auglýst síðar á vefsíðu prófnefndar 
https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/prof-
nefnd-verdbrefavidskipta/.

Reykjavík, 3. september 2018
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Suðurgata 44, 220 Hafnarfirði
Ríkiskaup kynnir:  
Vel staðsett eign sem býður upp á mikla möguleika við Suðurgötu 44 í 
Hafnarfirði.

Fasteignin sem lengst af var nýtt sem skólahúsnæði en var síðan tekið 
undir læknastofur var byggt árið 1937 og er samtals 885,7 m2 að stærð.

Eignin þarfnast viðhalds og endurbóta og selst í núverandi ástandi. 
LAUS STRAX. Eign sem býður uppá mikla möguleika enda liggur fyrir 
breytingartillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Suðurgötu 40-44.

Sjá nánar hér:

https://www.hafnarfjordur.is/ibuar/skipulag/skipulag-i-kynningu/tilla-
ga-ad-adal-og-deiliskipulagsbreytingu-vid-sudurgotu-40-44

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S:530-1400

VERÐ: 122.000.000 kr.

TIL SÖLU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

20793 - Ríkiskaup kynna verslunar-, skrifstofu- 
og atvinnuhúsnæði við Austurveg 24 – 26  

á Selfossi í sveitarfélaginu Árborg. 

Um er að ræða húsnæði Íslandspósts sem stendur við aðalgötu bæjarins og 
eru byggingarnar tvær með tengibyggingu á milli. 
Húsnæðið er á 1. hæð, götuhæð og er aðgengi mjög gott að húsunum. 
Innangengt er milli húsanna með tengibyggingu. Þá eru næg bílastæði í 
kringum húsið.
Eldra húsið, pósthúsið, sem stendur austar er byggt árið 1966 og póst-
afgreiðslan er byggð árið 1995 en þar er einnig skrifstofa og vinnurými fyrir 
flokkun.
Þá er í eldra húsinu vinnurými fyrir póstflutninga og flokkanir.
Í kjallara eldra húsins er rúmgóður salur fyrir kaffi- og mataraðstöðu starfs-
manna ásamt geymslum.
Öll gólf eru dúklögð.
Áfast á bakhlið hússins er íbúðarhúsnæði í einkaeigu og einnig er Míla með 
starfsstöð áfasta við húsið.   Þá hefur Míla aðgang að kjallaraherbergi um 
inngang á bakhlið hússins.
Ástand húsnæðisins er talið gott og það vel um gengið. Engar ákvaðanir um 
viðhald hússins liggja fyrir í dag.
Eignin er laus til afhendingar í síðasta lagi í janúar 2019.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.  Nánari upplýsingar eru veittar hjá  
Ríkiskaupum í síma 530 1400 eða á netfangið fasteignir@rikiskaup.is

TIL SÖLU

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



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

100% LÁN
TOYOTA Yaris. Árgerð 2016, ekinn 
48 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ 
1.490.000. Rnr.136981.

100% LÁN
TOYOTA Auris Active Dísel. Árgerð 
2013, ekinn 103 Þ.KM, beinsk. Verð 
1.480.000. Rnr.150868.

100% LÁN
CITROEN C1 Shine. Árgerð 2016, 
ekinn 16 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.480.000. Rnr.150504.

100% LÁN
SKODA Octavia Dísel Station 
Sjálfskiptur. Árgerð 2011, ekinn 143 
Þ.KM. Verð 1.390.000. Rnr.171307.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

 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

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

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

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

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

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

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.

Heimilið

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. S. 
773-0444

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Járnsmiðja óskar eftir starfsmanni 
í fjölbreytt verkefni. Mikil vinna 
framundan. Uppl. S:699-6867

 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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AAAAAFMÆÆLLLIIIISSSSSS
TILBOÐÐÐÐÐ

VERÐ ÁÐUR 

29.990

FMÆLIIISSSSLBOÐÐÐÐBOÐÐÐ
VERÐ ÁÐUR 39.990

2.990BROTHER MERKIVÉL
Merkivélin sem allir voru að 
bíða eftir fæst í Tölvutek;)

2TB LACIE PORSCHE
Örþunnur ferðaflakkari með 
USB-C 3.1 og meiri hraða 17.990 TRUST PAXO

 
Þráðlaus heyrnartól með 
Active Noise Cancellation

2TB2TBBBB SG SG SSS US

2TB ULTRRA SSLLIMM
Seagate Backup Plus f ðferð flaflakkarikkari

12.990

19.990 29.990 49.990BENQ GW2480
Glæsilegur skjár með 
örþunnan ramma og 
enn betri myndgæði 
með IPS tækni

BENQ GW2780
Ultra þunnur rammi og 
IPS tækni með sjálfvir-
kan birtuskynjara sem 
skilar fullkominni mynd

BENQ EL2870U
4K draumaskjár með 
kristaltæra HDR tækni, 
1ms svartíma og 
FreeSync leikjatækni

Lúxus BenQ skjár með 
Edge to Edge Slim Bezel

Lúxus BenQ skjár með 
Edge to Edge Slim Bezel

Einstakur HDR skjár 
með UHD 4K upplausn!

27” IIPSS FHD
EdgEdgEdgEdgEdgee te to Eoo Edge SSlllim Bezel

24” IPPSSI
Edge Slim Bezelggeee to EgEdgeg

28” HDR UUUHHHHD
384383 0x2160, 1ms, FrFrFrFreeSeeSeeee yncync

BR
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bíða
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14.990

ækni með UHD 4K

SSSS
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9.990

1TBB SG EXPAN1TBB SG EXPANN PRIMRIMO 1000000

2TB ÚTGÚÚTGÁÁFA
10.990

4TB ÚTGÚTGÚTGÁÁFA
22.990

1TB FLAKKAARII
2.5” Seagate Expansion flakkari

7.990
FERÐARAF
10.000mAh allt að 40klst fyrir símama

2.990
TS305

LNOOTTAATTÆKI
Canon PIXMA TS305 WiFiCannon PIXMA TS305 WiFi

5.990
Ximmo

ÐÐLLAUUST SETÞRÁÁÐÐ UUST SSETT
Trust Ximo þráðlaust lyklaborð og músTrust Ximo

3.990
f i í

ARAFH
ímama
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VERÐ ÁÐUR 4.990
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VERÐ ÁÐUR 3.990
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AFMÆLIIISSSSSTTILBOÐÐÐÐ
VERÐ ÁÐUR 7.990

AAAAAAFMÆÆLLLIIIISSSSSS
TILBOOÐÐÐÐÐÐ

VERÐ ÁÐUR 

59.990
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e Slim Bezzel

LDUR ÁFRAM



169.990 139.990NITRO GX50 600
Öflugur leikjaturn frá Acer 
með Sound Blaster X360°

ZOWIE RL2755T
 
Zowie 27” FHD leikjaskjár 
með 1ms viðbragðstíma 49.990

Opið virka daga frá 10-18 og laugardaga frá 11-16

PS4 PRO 1TB
64.990

PS4S4 FORTFO NITETE PS4 VVR VW C64 4 MINI NESES CLASSSIC

PS4 + FORTNITE 
500GB Playstation 4 Slim með Fortnite

46.990
PS44 VVRR PAKKI
Sony VVR pR pakakki með VR-Worlds leik

42.990
CC64 MINI PAKKKII
ÞesÞ si gamla góða með 64 leikjukj m

16.990
NEESS CCLLASSICC
Þesessi si eeina ssananna með 20 leikjum

12.990

DJI MAVIC 2 ZOOM
Þessi vinsæli dróni í nýrri 
útgáfu nú með Zoom linsu

PS44 VVRR PAKKI

GTX 10050
4GB með 640 CUDA Cores 

Intel i5 8833000H
4.0GHz TuTurrbo QQuad CorCoree örgjörvi

8GB mminnni 
DDRDDR4 24 666 MHM z

256GB SSSSDD
NVMVMee diskkur

GTX 10600
6GB með 1280 CUCUDA A CorCo es 

Intel i7 88775500H
4.1GHzHz Turbo HeHexaxa Corore ör

16GB minnni 
DDRR4 24 2666MHz

512GB SSSDD
NVMNV e diskur

H
rgjörvi

129.990 159.990 249.990NITRO 5
Öflug Acer Nitro leikja-
fartölva með RX 560X 
leikjaskjákorti og bak-
lýstu leikjalyklaborði

NITRO 5
Nýjasta kynslóð leikja-
fartölva með 144Hz 
IPS leikjaskjá og nýja 
kynslóð Intel H örgjörva 

HELIOS 300
2018 haust línan er 
með 144Hz IPS leikja-
skjá og öflugri 6 kjarna 
Intel  i7 H örgjörva

Glæsileg leikjafartölva 
úr 2018 leikjalínu Acer 

Glæsileg leikjafartölva 
úr 2018 haust línu Acer 

Öflugri 2018 haust lína 
með 144Hz leikjaskjá!

NÝ
KYNSLÓÐ

2018 HAUST LÍNAN

FRÁ ACER

NÝ
KYNSLÓÐ

2018 HAUST LÍNAN

FRÁ ACER

15” 144HZ DFHFHFHF DDD

GTX1060 SKJÁKORT
3GB GDDR5 8.0GHz 1152 Cores3

Intel i5 8400
0GHz Turbo Hexa Core örgjörvi 4.0

8GB minni
DDR4 2666 MHz

256GB SSD
NVMe diskur

15” FHD IPS
15” 144Hz FHD144H FHD

27” LLEDD FFHHDDD
1922000x1080, 11ms,ms,ms BBlackck eQe ualua izeizerr

RESTE O RRD

LEEIKKKKJJJJAAAASSSSTTTTÓÓÓLLLLLLL
Hágæða leikjastóll með P eðriæða leikjasttttóóóóll með PPU-LU-

29.990

DJI MAVIC 2 ZOOOOOOMOOOOOOOOO
ý i

Radeon RX 560XRX 555666000XXX 
es4GBB með 1024 Stream Core

Ryzen5 2500U
3.6GHz Turbo Quad Core örgjörvi

yy
8GB minni 
DDR4 2666 MHz

256GB SSD
MM.2 diskuskurr

2

S

XXXX

i 

RO GX5

AFMAFMÆLIIIISSSSSSSTILTILBOÐÐÐÐÐ
VERÐ ÁÐUR 154.990

SSS C

55T

ackck eQe ualualizeizezerr

IP
kynslóð Intel H

ölva 
Acer 

KYNNIN AARRRRR
KYNNINGAAA

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐÐLBOÐ
R

ÍÍ SEPTEMBERFULLT VERÐ179.990

24-48mm Zoom linsa 
48MP Super upplausn
Dolly Zoom Quickshot 
4x Lossless Zoom

LEIKJADEILDIN



SPORTÍS
 MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS

SSKKILAÐUU GGÖÖMMLLUU SSKKÓNNUUMM TILLL OOKKKKAAR 
OOG FÁÐU KRR.44.00000..- IINNNNEEIIGGNN UUPPPP ÍÍ NNÝÝJJAA!!***

***AAATTTHH.. GGiillldir 3.-10.seepptt. oogg eekkkkkii  mmeeðð ööððrruumm aaaffffffssláááátttttttuuuummmm.
VVViiiðððð látum göömmlluu sskkóónnaaa þþþþíínnaa ggaaaannnnggggaaaa aaaaffffttttuuurrr!!Við látum gömluu skónnaaa þþínaa gaaannnggga aaffturr!
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Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 4. umferðar 2018-19

Leicester - Liverpool 1-2
0-1 Sadio Mané (10.), 0-2 Roberto Firmino 
(45.), 1-2 Rachid Ghezzal (63.).

Brighton - Fulham 2-2
0-1 André Schürrle (43.), 0-2 Aleksandar 
Mitrovic (62.), 1-2 Glenn Murray (67.), 2-2 
Murray, víti (84.).

Chelsea - Bournemouth 2-0 
1-0 Pedro (72.), 2-0 Eden Hazard (85.). 

C. Palace - Southampton 0-2
0-1 Danny Ings (47.), 0-2 Pierre-Emile Høj-
bjerg (90+2.).

Everton - Huddersfield 1-1
0-1 Philip Billing (34.), 1-1 Dominic Calvert-
Lewin (36.).

West Ham - Wolves 0-1
0-1 Adama Traoré (90+3.).

Man. City - Newcastle 2-1
1-0 Raheem Sterling (8.), 1-1 DeAndre Yedlin 
(30.), 2-1 Kyle Walker (52.).

Cardiff - Arsenal 2-3
0-1 Shkodran Mustafi (11.), 1-1 Víctor Cam-
arasa (45+2.), 1-2 Pierre-Emerick Aubameyang 
(62.), 2-2 Danny Ward (70.), 2-3 Alexandre 
Lacazette (81.).

Burnley - Man. Utd. 0-2
0-1 Romelu Lukaku (27.), 0-2 Lukaku (44.). 
Rautt spjald: Marcus Rashford, Man. Utd. 
(71.).

Watford - Tottenham 2-1
0-1 Abdoulaye Doucouré, sjálfsmark (53.), 1-1 
Troy Deeney (69.), 2-1 Craig Cathcart (76.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Liverpool 4  4  0  0  9-1  12
Chelsea 4  4  0  0  10-3  12
Watford 4  4  0  0  9-3  12
Man. City 4  3  1  0  11-3  10
Tottenham 4  3  0  1  9-4  9
B’mouth 4  2  1  1  6-5  7
Everton 4  1  3  0  7-6  6
Leicester 4  2  0  2  6-5  6
Arsenal 4  2  0  2  8-8  6
Man. Utd. 4  2  0  2  6-7  6
Wolves 4  1  2  1  4-5  5
S’oton 4  1  1  2  4-4  4
Fulham 4  1  1  2  7-9  4
Brighton 4  1  1  2  5-7  4
C. Palace 4  1  0  3  3-6  3
Cardiff 4  0  2  2  2-5  2
Huddersf. 4  0  2  2  2-10  2
Newcastle 4  0  1  3  3-6  1
Burnley 4  0  1  3  3-9  1
West Ham 4  0  0  4  2-10  0

Þurfa að fara fjallabaksleiðina til F
Eftir 0-2 tap fyrir Þýskalandi á Laugardalsvelli er möguleiki kvennalandsliðsins á að vinna sinn riðil í undankeppn
sögunni. Íslendingar þurfa að fara erfiðari leiðina á HM. Stelpurnar mæta Tékkum á morgun og mega ekki tapa æt
FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið 
gat tryggt sér sæti í lokakeppni HM í 
fyrsta sinn með sigri á Þýskalandi á 
Laugardalsvellinum á laugardaginn. 
Það gekk ekki eftir, Þjóðverjar unnu 
0-2 sigur og fara beint á HM í Frakk-
landi á næsta ári nema þeir vinni 
ekki Færeyinga á morgun.

Ísland vann fyrri leikinn gegn 
Þýskalandi í Wiesbaden, 2-3. En að 
vinna Þjóðverja tvisvar í sömu und-
ankeppni er eins og vinna tvisvar í 
lottóinu í sama mánuði. Verkefnið 
var ærið þrátt fyrir góðan stuðning 
rúmlega 9.600 manns sem lögðu 
leið sína á Laugardalsvöllinn og 
slógu metið yfir fjölda áhorfenda á 
kvennalandsleik á Íslandi.

Þjóðverjar lágu betur við höggi 
í fyrri leiknum á síðasta ári en þeir 
gerðu á laugardaginn. Þá voru þeir 
sterkari aðilinn og spiluðu miklu 
betur en í fyrri leiknum. Einbeit-
ingin var meiri, spilið gekk betur og 
þýska liðið nálgaðist verkefnið allt 
öðruvísi.

„Þetta var virkilega flott frammi-
staða, við lentum í örlitlum vand-
ræðum á fyrstu mínútum leiksins 
en eftir það þá fannst mér við stýra 
leiknum,“ sagði Horst Hrubesch, 
þjálfari Þýskalands, við Fréttablaðið 
eftir leikinn. „Við héldum áfram og 
náðum inn öðru marki en ég verð að 
hrósa íslenska liðinu sem gafst ekki 
upp og hélt áfram að berjast allt þar 
leikurinn var flautaður af.“

Dagnýjar saknað
Íslenska liðið byrjaði leikinn ágæt-
lega, náði nokkrum fínum pressu-
köflum og þjarmaði að gestunum 

með löngum innköstum Sifjar 
Atladóttur. En færin komu ekki og 
sóknarleikurinn var bitlaus. Dag-
nýjar Brynjarsdóttur var sárt sakn-
að en hún skoraði tvö mörk í fyrri 
leiknum. Elín Metta Jensen, sem 
var einnig á skotskónum í leiknum í 
Wiesbaden, sat allan tímann á vara-
mannabekknum á laugardaginn.

Berglind Björg Þorvaldsdóttir 
fékk sitt fyrsta tækifæri í byrjunar-
liðinu í undankeppninni. Hún var 
í erfiðu hlutverki og mjög einmana 
í fremstu víglínu. Svava Rós Guð-
mundsdóttir, sem hefur skorað 
grimmt í norsku úrvalsdeildinni á 
tímabilinu, kom inn á fyrir Berglindi 
eftir rúman klukkutíma en fékk eins 
og hún úr litlu að moða.

Smám saman náði þýska liðið 
betri tökum á leiknum og þrýsti 
því íslenska aftar á völlinn. Fyrsta 

hættan skapaðist á 12. mínútu þegar 
Sara Däbritz átti skot í slá íslenska 
marksins. Tveimur mínútum síðar 
átti Hallbera Gísladóttir skot fram-
hjá eftir langt innkast Sifjar. Eftir 
tæpan hálftíma átti Selma Sól Magn-
úsdóttir svo fínt skot sem Almuth 
Schult varði. Hún átti annars frekar 
náðugan dag í þýska markinu.

Sif stóð upp úr
Þótt gestirnir væru meira með bolt-
ann komu Íslendingar í veg fyrir að 
þeir sköpuðu sér hættuleg færi. Sif 
bar af í íslenska liðinu í leiknum á 
laugardaginn og bjargaði margoft 
þar sem leikskilningur hennar skein 
í gegn. Glódís Perla Viggósdóttir átti 
einnig ágætan leik í íslensku vörn-
inni.

Pressa Þjóðverja bar árangur á 42. 
mínútu þegar Svenja Huth skoraði 
með skoti af stuttu færi eftir að Guð-
björg Gunnarsdóttir varði skot Mel-
anie Leupolz en hélt ekki boltanum.

Eftir markið átti Sara Björk 
Gunnarsdóttir skot beint á Schult 
eftir langt innkast Sifjar. Þjóðverjar 
brunuðu í sókn og Alexandra Popp, 
samherji Söru hjá Wolfsburg, skall-

aði rétt framhjá íslenska markinu úr 
dauðafæri.

Sterkir Þjóðverjar
Þjóðverjar byrjuðu seinni hálf-
leikinn af krafti og annað markið 
lá í loftinu. Sara Däbritz skoraði á 
50. mínútu en markið var dæmt af 
vegna brots á Guðbjörgu. Íslenska 
liðið þraukaði og var nálægt því að 
jafna metin á 57. mínútu. Fanndís 
Friðriksdóttir átti þá góðan sprett 
og skot í varnarmann. Hún fékk 
boltann aftur og átti skot rétt fram-
hjá. Þetta reyndist síðasta tækifæri 
Íslands í leiknum.

Á 74. mínútu skoraði Huth sitt 
annað mark og annað mark Þýska-
lands eftir laglega sókn og sendingu 
frá Carolin Simon. Fátt markvert 
gerðist eftir markið og Þjóðverjar 
lönduðu sanngjörnum sigri.

Sýndu styrk sinn
„Mér fannst leikskipulagið bara 
halda vel lungann úr leiknum og 
þær voru ekki að skapa mörg færi,“ 
sagði Guðbjörg við Fréttablaðið. 

„Þær voru hins vegar klárlega 
sterkari aðilinn og sigur þeirra var 
sanngjarn. Leikmenn þýska liðsins 
sýndu það hvers þær eru megnugar 
og við náðum ekki að herja nógu 
mikið á þær. Það má hins vegar ekki 
gleyma því að við erum að mæta 
heims klassa liði og ekkert óeðlilegt 
að leikurinn skyldi þróast svona.“

Mega ekki tapa á morgun
Ef Ísland vinnur Tékkland á morgun 
eru yfirgnæfandi líkur á því að liðið 
komist í umspil um sæti á HM. Til 

Markvörðurinn Almuth Schult hirðir boltann af kollinum á Guðrúnu Arnardóttur í leik Íslands og Þýskalands í undankeppni HM á laugardaginn. Þjóðverjar unnu le

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Var í byrjunarliði Everton 
og lék fyrstu 76 mínút-
urnar í 1-1 jafntefli við Hudders-
field á Goodison Park.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Lék ekki í 2-3 tapi fyrir 
Arsenal vegna meiðsla. 
Hefur ekkert spilað á tímabilinu.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Var ekki í leikmannahópi 
Reading í tapi fyrir Shef-
field Wednesday vegna veikinda.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Kom ekkert við sögu 
þegar Aston Villa tapaði 
4-1 fyrir Sheffield United.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Glímir við meiðsli og var 
ekki með Burnley sem 
tapaði 0-2 fyrir Man-
chester United á heimavelli.

Undankeppni HM 2019
Ísland 0-2 Þýskaland 

(0-1)

0-1 Svenja Huth (42.), 0-2 Huth 
(74.).
Byrjunarlið Íslands (3-4-3): Guð-
björg Gunnarsdóttir; Glódís Perla 
Viggósdóttir, Sif Atladóttir, Ingibjörg 
Sigurðardóttir; Rakel Hönnudóttir 
(84. Guðrún Arnardóttir), Gunnhildur 
Yrsa Jónsdóttir, Sara Björk Gunnars-
dóttir, Hallbera Gísladóttir; Selma Sól 
Magnúsdóttir (74. Agla María Alberts-
dóttir), Berglind Björg Þorvaldsdóttir 
(63. Svava Rós Guðmundsdóttir), 
Fanndís Friðriksdóttir.

9.636
manns mættu á leikinn gegn 

Þýskalandi. Aldrei hafa fleiri 

sótt leik íslenska kvenna-

landsliðsins á heimavelli.
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Frakklands
ni HM, og komast þar með beint í lokakeppnina, úr 
tli þær sér að komast í umspil um síðasta lausa HM-sætið.

eikinn 0-2 og eru á leiðinni á HM á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hitaðu bílinn með fjarstýringu 
– Webasto bílahitari
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-6°

-7°

21° Tilfinning

BÍLASMIÐURINN HF 
BÍLDSHÖFÐA 16 
SÍMI: 567-2330 
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tó li t fólktttttlitónlistarfólkstarfaraaaarfrfrfrfarfarararararaaatatatatatalistttstssnlnlnntóótótótt
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www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

að sigur á Tékkum dugi ekki þarf allt 
að falla gegn Íslendingum í öðrum 
riðlum. 

Jafntefli gegn Tékklandi gæti 
dugað til að komast í umspilið en 
þá má Belgía ekki vinna Ítalíu í riðli 
6. Öruggasta leiðin er hins vegar að 
vinna Tékka. Það verður þó enginn 
hægðarleikur eins og íslenska liðið 
komst að í fyrri leiknum í undan-
keppninni sem endaði með 1-1 
jafntefli. Tapi Íslandi á morgun er 
möguleikinn á HM-sæti úr sögunni.

Fjögur lið komast í umspil um 
síðasta lausa sætið úr Evrópuhluta 
undankeppninnar. Dregið verður í 
umspilið sjöunda þessa mánaðar. 
Liðin sem dragast saman mætast 
heima og að heiman í byrjun októ-
ber. Sigurvegararnir úr einvígunum 
tveimur mætast svo í tveimur leikj-
um í nóvember. Og liðið sem hefur  
betur verður síðasta Evrópuþjóðin 
til að tryggja sér sæti á HM. Leiðin í 
gegnum umspilið er því allt annað 
en greið. ingvithor@frettabladid.is

Leiðin var of löng þegar við unnum boltann
Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrirliði íslenska liðsins, sagði sóknina ekki hafa 
verið nógu beitta gegn Þýskalandi á laugardaginn. Hún sagði varnar-
skipulagið hins vegar hafa haldið nokkuð vel.

„Leikplanið var að liggja til baka og senda langa bolta aftur fyrir 
vörnina hjá þeim og herja á svæðið bak við vörnina þeirra. Við lágum 
hins vegar kannski full langt til baka og leiðin þar af leiðandi of löng 
þegar við unnum boltann,“ sagði Sara við Frétta-
blaðið eftir leik.

„Við hefðum getað verið rólegri oft þegar 
við unnum boltann og haldið boltanum betur. 
Það vantaði svo kraft í sóknaraðgerðir okkar og 
við lentum í of miklum eltingaleik á löngum 
köflum í leiknum. Við töpuðum bara fyrir 
mjög sterkum andstæðingi í dag.“

Sara segir að ekkert nema sigur komi 
til greina gegn Tékklandi á Laugardals-
vellinum á morgun.

Það verður allt öðruvísi leikur, 
mér fannst við eiga skilið 
að fara með sigur af hólmi 
útileiknum gegn þeim, en 
nú er bara að vinna á 
þriðjudaginn og tryggja 
okkur í umspilið.“

Nýliðarnir fimm gegn Noregi; 
Kristján Leifur Sverrisson, Emil Barja, 
Haukur Óskarsson, Collin Pryor og 
Danero Thomas. MYND/KKÍ

Viðsnúningur í 
seinni hálfleik
KÖRFUBOLTI Þrátt fyrir að vera 20 
stigum undir í hálfleik, 45-25, vann 
íslenska karlalandsliðið í körfubolta 
það norska, 69-71, í vináttulandsleik 
í Bergen í gær. Liðin mætast aftur í 
dag. Leikirnir eru liður í undirbún-
ingi Íslands fyrir forkeppni EM 2021 
og er liðið í boði norska körfuknatt-
leikssambandsins sem heldur upp á 
50 ára afmæli sitt í ár.

Ólafur Ólafsson var stigahæstur í 
íslenska liðinu með 19 stig. Haukur  
Óskarsson skoraði 13 stig og Collin 
Pryor skoraði tíu stig og tók ellefu 
fráköst. Emil Barja skoraði bara tvö 
stig en tók níu fráköst og gaf sex 
stoðsendingar. Auk þeirra Hauks, 
Collins og Emils léku Danero Thom-
as og Kristján Leifur Sverrisson sinn 
fyrsta A-landsleik í gær. – iþs

Arnar Davíð Jónsson gerði góða hluti 
í Óðinsvéum. MYND/JÓHANN ÁGÚST 
JÓHANNSSON/KEILUSAMBAND ÍSLANDS

Arnar Davíð 
braut blað
KEILA Arnar Davíð Jónsson, Keilu-
félagi Reykjavíkur, vann sigur á 
Odense International mótinu í gær. 
Hann er fyrsti Íslendingurinn sem 
vinnur mót á Evrópumótaröðinni.

Arnar sigraði Danann Carsten 
Hansen í úrslitaleiknum með 213 
pinnum gegn 206. Arnar, sem er 
búsettur í Svíþjóð þar sem hann æfir 
af krafti, var efstur eftir forkeppnina 
og vann allar viðureignir sínar í 
milliriðli örugglega. – iþs

Segjast í lagi
FÓTBOLTI Hörður Björgvin Magnús-
son fór meiddur af velli eftir 20 
mínútur þegar CSKA Moskva vann 
öruggan sigur á Ural, 4-0, í rússnesku 
úrvalsdeildinni á laugardaginn.

Eftir leikinn skrifaði Hörður færslu 
á Twitter þar sem hann kvaðst vera 
ánægður með sigurinn, hrósaði 
Feder Chalov, sem skoraði þrennu í 
leiknum, og sagði jafnframt að hann 
sjálfur væri í góðu lagi.

Félagi Harðar í íslenska landslið-
inu, Jón Daði Böðvarsson, lék ekki 
með Reading í 1-2 tapi fyrir Shef-
field Wednesday á laugardaginn. 
Hann lagðist inn á spítala á miðviku-
daginn vegna sársauka í kviðnum og 
dvaldist þar í einn og hálfan dag. Jón 
Daði sagðist á Twitter vera á bata-
vegi.

Þeir Hörður Björgvin eru í íslenska 
landsliðshópnum sem mætir Sviss 
og Belgíu í Þjóðadeildinni á næstu 
dögum. – iþs
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Ellefu konur 
sem greinst 
hafa með 
Parkinson 
stilltu sér upp 
með íslenska 
liðinu fyrir leik. 
Þetta var liður 
í samstarfi KSÍ 
og Parkinson-
samtakanna. 

Áhorfenda-
metið á kvenna-
landsleik var 
slegið á laugar-
daginn. Alls 
9.636 manns 
voru á Laugar-
dalsvelli.

Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir á ferðinni. Hún lék allan leikinn og stóð í ströngu inni á miðju íslenska liðsins.

Akureyringurinn Rakel Hönnudóttir með augun á boltanum. Hún var í byrj-
unarliði Íslands en fór meidd af velli þegar sex mínútur voru til leiksloka.

Þjóðverjar fagna Svenju Huth sem skoraði bæði mörkin gegn Íslandi. Þýska 
liðið er svo gott sem komið á HM eftir sigurinn á Laugardalsvellinum.

Leiðin á HM 
lengdist mjög
Ísland tapaði 0-2 fyrir Þýskalandi í undankeppni 
HM á laugardaginn. Íslensku stelpurnar þurfa helst 
að vinna Tékka á morgun til að komast í umspil.

+PLÚS



 

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt EURO NCAP.

Kynntu þér Opel og bókaðu
reynsluakstur á grandland.opel.is

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Hver þeirra þriggja hentar þér best?

Opel  Grandland X
Grandland X

 

Verð frá: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:
Verð frá: 3.790.000 kr.

Opel Crossland X
Crossland X kemur þér hvert á land
sem er, allt í senn öruggur, rúmgóður,
sparsamur og þægilegur.

Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð frá: 2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Mokka X

Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð: 4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!



Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Hörður Felixson
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þann 

29. ágúst síðastliðinn. Útförin fer fram 
frá Neskirkju miðvikudaginn  

5. september næstkomandi kl. 15.   
Blóm vinsamlegast afþökkuð en bent 

er á Alzheimersamtökin.

Kolbrún Skaftadóttir
Skafti Harðarson Sara Magnúsdóttir
Ágústa Harðardóttir Eyjólfur Sigurðsson
Hörður Felix Harðarson Guðrún Valdimarsdóttir
Bjarni Felixson
Gunnar Felixson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær stjúpfaðir okkar og 
móðurbróðir,

Ingi Þorbjörnsson
frá Kirkjubæ í Vestmannaeyjum, 
síðast til heimilis að Safamýri 81,
sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

laugardaginn 25. ágúst, verður jarðsunginn 
frá Háteigskirkju miðvikudaginn 5. september kl. 13.00.

Guðmunda Kristinsdóttir
Sigríður Hanna Kristinsdóttir Hjörleifur H. Helgason
Hannes Kristinsson
Þóra Kristinsdóttir Rögnvaldur Möller
Ingibjörg Bragadóttir
Þorsteinn Árnason
Jóhannes Þór Ingvarsson Margrét Lilja Kjartansd.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Pálsdóttir 
frá Hjarðarbóli í Eyrarsveit, 
andaðist þann 22. ágúst sl. á 

hjúkrunarheimili Hrafnistu við 
Boðaþing í Kópavogi. Útför hennar 

 fer fram frá Grundarfjarðarkirkju 
 mánudaginn 10. september nk. kl. 14. 

Pálmar Einarsson Elín Snorradóttir
Sigríður Einarsdóttir Hallbjörn Þorbjörnsson
Jakobína Hrund Einarsdóttir Guðlaugur Einarsson
Sædís Einarsdóttir  Magnús Jónasson
Svandís Einarsdóttir Kristján J. Kristjánsson
Svava Einarsdóttir Birgir Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær frænka mín,
Þuríður Eyjólfsdóttir

frá Hofi í Öræfum, 
síðast Dalbraut 27, Reykjavík,
lést á öldrunarlækningadeild 

Landspítala í Fossvogi fimmtudaginn  
23. ágúst síðastliðinn. Jarðarför fer fram frá 

Áskirkju mánudaginn 3. september kl. 11.00.

Guðmunda Jónsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 
Grímur M. Björnsson 

tannlæknir, 
Hrauntungu 7, Kópavogi, 

sem lést að Hrafnistu í Hafnarfirði 
17. ágúst, verður jarðsunginn frá 

Digraneskirkju þriðjudaginn  
 4. september kl. 13.00.

Ragnheiður Þóra Grímsdóttir
Björn Grímsson
Lísbet Grímsdóttir
V. Soffía Grímsdóttir
Margrét Rósa Grímsdóttir
Magnús Orri Grímsson
tengdabörn, afabörn og langafabörn.

Þetta er í fyrsta sinn sem ég 
tek að mér nýtt íslenskt 
verk og veit ekki hver höf-
undurinn er,“ segir leik-
stjórinn Árni Kristjánsson 
um verkið Fáir, fátækir, 

smáir sem leiklesið verður í Hannesar-
holti í dag klukkan 20.00.

Það er Vonarstrætisleikhúsið sem 
hefur veg og vanda af uppsetningu 
verksins. Í fréttatilkynningu frá leikhús-
inu segir að forsprökkum Vonarstrætis-
leikhússins, þeim Sveini Einarssyni og 
frú Vigdísi Finnbogadóttur, hafi borist 
verkið í sumar og höfundur þess óskað 
eftir nafnleynd. Það fór svo að Árni tók 

að sér leikstjórn verksins. Fáheyrt er að 
höfundar óski þess að nafn þeirra verði 
ekki gert opinbert og enn sjaldgæfara er 
að sjálfur leikstjórinn viti ekki hver höf-
undurinn er.

„Það fær mann til að spá allt öðruvísi 
í verkið. En ég skil að vissu leyti hvað 
fær höfundinn til að biðja um nafn-
leynd. Það er flott hjá Sveini og Vigdísi 
að koma þeirri áríðandi hugsun áleiðis 
sem kemur fram í verkinu,“ segir Árni.

Hulduhöfundur Fáir, fátækir, smáir 
varpar upp nöturlegri sviðsmynd þar 
sem Íslendingar horfa upp á sjálfsmynd 
sína molna niður. Verkið fjallar um 
uppþot í íslensku samfélagi. Ráðherra 

hverfur sporlaust, erlend þjóð vill kaupa 
stóran hluta af landinu og stjórn, skipu-
lag, tungumál og þjóðarímynd Íslensku 
þjóðarinnar lítur fyrir að ætla að fara á 
hliðina,

Eins og áður segir mun Árni Krist-
jánsson leikstýra verkinu en með 
helstu hlutverk fara Þór Tulinius, Bryn-
hildur Guðjónsdóttir, Salóme Gunnars-
dóttir, Jakob Þór Einarsson, Alexander 
Danter Erlendsson, Lára Jóhanna Jóns-
dóttir, Benedikt Karl Gröndal, Orri 
Huginn Ágústsson og Þórunn Magnea 
Magnúsdóttir. Tónlist semur Guðni 
Franzson. 
kjartanhreinn@frettabladid.is

Hulduhöfundur fjallar 
um uppþot á Íslandi
Leikstjórinn Árni Kristjánsson hefur tekið að sér það undarlega verkefni að útfæra nýtt 
leikverk eftir höfund sem krefst nafnleyndar. Árni veit ekki hver höfundurinn er. Verkið 
fjallar um umbrotatíma í íslensku samfélagi þar sem sjálfsmynd þjóðarinnar fer á hliðina.

Árni Kristjánsson leikstjóri segist skilja ósk höfundar um nafnleynd. Leiklestur fer fram í Hannesarholti í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Merkisatburðir
301 San Marínó, eitt minnsta ríki veraldar, er stofnað.
1783 Bretar viðurkenna sjálfstæði Bandaríkjanna. Þjóðirnar 
undirrita Parísarsáttmála um endalok Frelsisstríðsins.
1838 Bandaríski þrællinn Frederick 
Douglass öðlast frelsi og berst síðar 
gegn þrælahaldi.
1939 Bretar segja Þjóðverjum stríð 
á hendur eftir innrás Þýskalands í 
Pólland.
1967 H-dagurinn í Svíþjóð þar sem 
hægri-umferð var tekin upp.
1971 Katar öðlast sjálfstæði.
1976 Geimfarið Viking 2 lendir á Mars.
2004 330 manns, þar af 186 börn, falla í umsátri um skóla í 
Beslan í Rússlandi.
2016 Bandaríkin og Kína kynna áform um að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda í takti við markmið Parísar-
samkomulagsins.
2017 Norður-Kóreumenn sprengja sína öflugustu kjarn-
orkusprengju.

Viking 2 lenti á Mars á þessum degi fyrir 42 árum.

Níutíu og níu ár eru síðan hinn 
danski Cecil Faber varð fyrstur manna til 
að virða fyrir sér Ísland úr háloftunum. 
Faber var ungur að árum en þó reyndur 
flugmaður enda hafði hann barist í fyrri 
heimsstyrjöld með flugher Breta. Hann 
var fenginn hingað til lands til að útfæra 
fyrstu skref Íslendinga í innanlandsflugi.

Flugfélag Íslands, sem stofnað var 
sama ár þann 22. mars, flutti fyrstu flug-
vélina til landsins. Hún var af gerðinni 
Avro 504k. Það var mat Fabers að 
ákjósanlegt væri að koma flugvelli fyrir 
í Vatnsmýri.

Eftir fyrsta flug Fabers stóð Flugfélag 
Íslands fyrir flugsýningum og útsýnis-
flugi með farþega næstu tvö sumur. 
Fargjaldið var 25 krónur.

Faber þótti einkar yfirvegaður 
maður. Þrátt fyrir stutta dvöl á Íslandi þá 
markaði hann djúp spor í sögu landsins. 
Svona var honum lýst í Morgunblaðinu 
þann 27. september árið 1919: „Það er 
sagt að fáir eiginleikar séu flugmönnum 
nauðsynlegri en rólyndið. Menn þurfa 
naumast að sjá capt. Faber nema sem 
snöggvast til þess að sannfærast um að 
hann hefir þann eiginleika til að bera. 
Hægðin og stillingin skín út úr honum 
og það er ekki að sjá, að ógnir stríðsins 
og ævintýri hafi getað komið honum úr 
jafnvæginu.“ 
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Fyrsta flug Cecils Faber

Avro 504k
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Mánudagur

Hæg breytileg 
átt, stöku skúrir 
um vestanvert 
landið en létt-
skýjað austan til. 
Suðaustan kaldi 
eða strekkingur 
og dálítil rigning 
sunnan- og 
vestanlands um 
kvöldið.

Skák  Gunnar Björnsson

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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.

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is

Þú verður að 
skjóta, maður!

SKJÓÓÓTTU!
Skjóttu!

Skjóttu!Eru einhverjir 
leikir í dag?

Nei … Hann er að 
horfa á lands-

mótið í skotfimi!

Halló, krakkar! Hvað er að frétta?

Um … ekkert. 
Bless.

Eitthvað er 
ekki rétt.

Já, ein-
mitt. Þau 
eru aldrei 

svona glöð 
að sjá 
okkur.

Palli, hvernig finnst þér 
nýju stígvélin mín?

Vá, flott 
stíg- 

stíg- 

stíg- 

stíg- 

stíg- 

stíg- 

stíg- 

Gerðu 
„véééé“-
hljóðið.

Stígvééééééél.
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21
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LÁRÉTT
2. glansa
6. rómversk tala
8. harðæri
9. fugl
11. í röð
12. bolur
14. gróðabrall
16. komast
17. sauðaþari
18. amboð
20. aðgæta
21. tegund

LÓÐRÉTT
1. samtals
3. kusk
4. verkfæri
5. tímabils
7. andmæli
10. sægur
13. viðmót
15. slyngur
16. gagn
19. skóli

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. lm, 8. óár, 9. lóm, 11. rs, 12. stofn, 
14. brask, 16. ná, 17. söl, 18. orf, 20. gá, 21. tagi.
LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. ló, 4. járnsög, 5. árs, 7. mótbára, 
10. mor, 13. fas, 15. klár, 16. not, 19. fg.

Krossgáta

Unzicker átti leik gegn Sar-
aapu á Ólympíuskákmótinu 
árið 1970.

1. Dg8+! Hxg8 2. Rf7# 1-0. 
Velheppnað málþing skák-
hreyfingarinnar fór fram um 
helgina í Rimaskóla. Mennta-
málaráðherra mætti á mál-
þingið. 
www.skak.is: Allt um mál-
þingið.    

Hvítur á leik
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H já Íslensku óper-
unni er verið að 
undirbúa starfsárið 
sem hefst formlega 
25. nóvember með 
f r u m sý n i n g u  á 

Hans og Grétu eftir Engelbert Hum-
berdinck í Norðurljósasal Hörpu. 
„Þetta er fjölskyldusýning og í hlut-
verkum eru meðal annars nokkrir 
yngri söngvarar sem eru erlendis í 
námi og hafa flestir ekki sungið áður 
hjá Íslensku óperunni,“ segir Stein-
unn Birna Ragnarsdóttir óperu-
stjóri. Jóna G. Kolbrúnardóttur og 
Arnheiður Eiríksdóttur verða í hlut-
verki Hans og Grétu, Hildigunnur 
Einarsdóttir og Oddur A. Jónsson 
í hlutverki foreldranna og Dóra 
Steinunn Ármannsdóttir syngur 
hlutverk nornarinnar. Kristín Mänt-
ylä syngur hlutverk Óla lokbrár.

„Það verður spennandi að sjá 
hvaða viðbrögð þessi sýning fær,“ 
segir Steinunn Birna. „Þetta er okkar 
leið til að ná til yngra fólks sem er 
kannski ekki alið upp við óperu-
formið. Við vitum að börn hrífast 
af leikhúsi og óperan er auðvitað 
sungið leikhús. Það er svo mikilvægt 
fyrir okkur að ná til framtíðaráheyr-
enda á þeim aldri sem þeir eiga auð-
veldast með að hrífast með.“

Í mars á næsta ári verður hin ást-
sæla og ódauðlega ópera La Travi-
ata eftir Giuseppe Verdi frumsýnd 
í Hörpu. „La Traviata er flaggskip 
starfsársins, verk sem mörgum 

finnst vera hin fullkomna ópera, 
enda óendanlega falleg,“ segir Stein-
unn Birna. „Þessi uppfærsla er sam-
starfsverkefni við franskt óperuhús 
og leikstjórinn verður Oriol Tomas. 
Með hlutverk Violettu fer Herdís 
Anna Jónasdóttir, hlutverki Alfredo 
er skipt á milli Elmars Gilbertssonar 
og Garðars Thors Cortes og Hrólfur 
Sæmundsson syngur hlutverk 
Giorgio  Germont föður Alfredos.

Uppfærsla á milli landa
Sýningar Íslensku óperunnar hafa 
vakið athygli út fyrir landsteinana 
og það á sannarlega við uppfærsl-
una á Brothers eftir Daníel Bjarna-
son sem frumsýnd var í Hörpu fyrr á 
þessu ári. „Okkur hefur verið boðið 
að sýna hana á virtri óperuhátíð 
í Búdapest í júlí á næsta ári. Við 
vinnum að því hörðum höndum að 
gera það mögulegt, en það er meira 
en að segja það að fara með svona 
uppfærslu á milli landa. Þetta er 
mikill heiður fyrir okkur og alger-
lega fyrirhafnarinnar virði enda 
óperan mikið meistaraverk,“ segir 
Steinunn Birna.

Kúnstpásan er fastur liður í starf-
semi Íslensku óperunnar, en þar er 
um að ræða tónleikaröð þar sem 
bæði eldri og reyndari söngvarar 
koma fram ásamt þeim sem eru að 
kynna sig til leiks. Þessir tónleikar 
hafa alltaf verið gríðarlega vel sóttir.

Óperuóvissuferðir verða á dag-
skrá nokkrum sinnum fyrir jól 
í samstarfi við Hörpu. Þar gefst 
gestum kostur á að kynnast óperu-
forminu og Hörpu í leiðinni. „Það 
skiptir gríðarlegu máli að vera með 

Hin fullkomna og ódauðlega ópera og 
spennandi og hrífandi fjölskyldusýning 
Hans og Gréta og La Traviata á verkefnaskrá Íslensku óperunnar. Brothers fer á 
virta óperuhátíð í Búdapest. Óvissuferðir þar sem hægt er að kynnast óperuforminu 
og Hörpu. Nauðsyn á eigin óperuhúsi enda hentar Harpa ekki fyrir allar óperur. 

„Það skiptir miklu máli að ná til nýrra áheyrenda,“ segir Steinunn Birna sem vill efla fræðslustarfið enn frekar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Hvað?   
Hvenær?   
Hvar? 
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

3. SEPTEMBER 2018
Viðburðir
Hvað?  Klassísk tónlist 101
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kaldalón, Hörpu
Ókeypis fyrirlestur í Hörpu þar 
sem Árni Heimir Ingólfsson fer 
yfir sögu klassískrar tónlistar. 
Kynningin er sérstaklega ætluð 
þeim sem hafa lítil kynni haft af 
klassískri tónlist en hafa áhuga á 
að kynnast þeim töfrum sem hún 
býr yfir.

Hvað?  Kizomba Salsa
Hvenær?  20.30
Hvar?  Solon bistro
SalsaIceland býður upp á ókeypis 
prufutíma fyrir byrjendur í 
kizomba kl. 20.30-21.00 og eftir 
það dönsum við kizomba til kl. 
23.00 á Sólon.

Hvað?  Villikellingakakó
Hvenær?  17.15
Hvar?  Rauðarárstígur 1
Andagift býður upp á sex vikna 
námskeið þar sem systralagið 
verður í hávegum haft og eflt. 
Shamískum aðferðum verður 
beitt. Einnig súkkulaðisere-
móníum, djúpslökun og tón-
heilun.

Hvað?  Nýliðaþjálfun
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hjálparsveit skáta, Garða-
bæ
Hjálparsveit skáta í Garðabæ 
verður með kynningarfund fyrir 
nýliðaþjáfun tímabilið 2018-20 
mánudagskvöldið 3. september 
2018 kl. 20.00 í húsakynnum 
sínum, Jötunheimum við Bæjar-
braut 7. Allir sem hafa áhuga á að 
starfa með einni öflugustu björg-
unarsveit landsins eru velkomnir 
á kynninguna.

Hvað?  Syngdu með
Hvenær?  19.30
Hvar?  Strandgata 51
Kvennakór Hafnarfjarðar getur 
bætt við sig söngröddum. Fjöl-
breytt lagaval og skemmtilegt 
kórastarf. Æfingar í Hafnarfirði 
á mánudögum og annan hvern 
fimmtudag kl. 19.30. Söngprufur 
verða mánudaginn 3. september, 
skráning á kvennakor.hafnar-
fjardar@gmail.com. Reynsla af 
kórsöng æskileg.

Hvað?  Langar þig að prufa 
bandý? 
Hvenær?  19.00
Hvar?  HK, Digranesi
Mánudaginn 3. september verður 
opin æfing hjá kvennaflokki 
bandýdeildar HK (16 ára og eldri). 
Nýliðar eru alltaf velkomnir á 
æfingu hjá okkur en þennan dag 
leggjum við sérstaka áherslu á að 
kynna íþróttina fyrir þeim sem 
vilja prófa. Við erum að leita að 
stelpum sem vilja spila úti á vell-
inum og einnig stelpum sem vilja 
prófa markvörslu.

öflugt fræðslustarf því óperan þarf 
alltaf að vera lifandi listform og í 
stöðugri endurnýjun. Þennan þátt 
myndi ég vilja efla enn frekar í okkar 
starfi,“ segir Steinunn Birna. „Það er 
skiptir miklu máli að ná til nýrra 
áheyrenda og það er best gert með 
því að tryggja að gott jafnvægi sé 
milli hefðar og nýsköpunar. Lista-
stofnanir mega aldrei verða of fyrir-
sjáanlegar eða lokast af í neinum 
skilningi heldur eiga í stöðugu sam-
tali við samtíma sinn og það gerist 
ekki síst í gegnum verkefnavalið. 
Okkar áheyrendahópur árlega er 
um það bil 13-15.000 sem er hátt 

hlutfall íbúa borgarinnar og segir 
okkur að það er langt í frá að þetta 
listform sé í útrýmingarhættu.“

Draumur um óperuhús
Steinunn Birna er spurð hvernig 
Harpa henti fyrir óperuflutning. Hún 
svarar: „Það eru vissulega mörg tæki-
færi sem fylgja því að vera í Hörpu og 
við nýtum þau til hins ýtrasta. Sumar 
stórar uppfærslur njóta sín mjög vel 
í Eldborg en húsið var ekki hannað 
til óperuflutnings og Eldborg hentar 
ekki fyrir allar óperur.

Það er mikil synd að Íslenska 
óperan skuli ekki geta boðið upp á 
fleiri uppfærslur á hverju ári því við 
eigum efnivið í svo miklu meira. Það 
þarf að fara að huga að framtíðinni. 
Ef við eigum að geta nýtt þann frá-
bæra mannauð sem í söngvurum 
okkar býr þá þarf Íslenska óperan að 
vera í eigin húsi þar sem hún getur 
skapað sín örlög á eigin forsendum. 
Mig dreymir um að sá draumur 
geti ræst og að Íslenska óperan nái 
að njóta sín til hins ýtrasta í fram-
tíðinni sem hún hefur alla burði til.“

EF VIÐ EIGUM AÐ 
GETA NÝTT ÞANN 

FRÁBÆRA MANNAUÐ SEM Í 
SÖNGVURUM OKKAR BÝR 
ÞÁ ÞARF ÍSLENSKA ÓPER-
AN AÐ VERA Í EIGIN HÚSI 
ÞAR SEM HÚN GETUR 
SKAPAÐ SÍN ÖRLÖG Á EIGIN 
FORSENDUM.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons
07.25 Strákarnir
07.50 The Middle
08.15 The Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Mayday
10.20 Grand Designs. House of 
the Year
11.10 Gulli byggir
11.35 Margra barna mæður
12.10 Fósturbörn
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.10 American Idol
16.35 Friends
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Brother vs. Brother
20.10 American Woman
20.35 Silent Witness
21.30 Suits
22.15 John McCain: For Whom 
the Bell Tolls
00.00 60 Minutes
00.45 Major Crimes
01.30 Castle Rock
02.20 Better Call Saul
03.10 Unsolved: The Murders of 
Tupac and the Notorious B.I.G. 
04.05 Unsolved: The Murders of 
Tupac and the Notorious B.I.G. 
04.50 NCIS
05.35 Bones

10.40 Mr. Turner
13.05 Step
14.30 Fly Away Home
16.15 Mr. Turner
18.45 Step
Mögnuð heimildarmynd um 
nokkrar skólastúlkur í Baltimore 
og dansinn sem sameinar þær.
20.10 Fly Away Home
22.00 Logan
00.15 American Ultra
01.50 The Program
03.35 Logan

07.00 Messan
08.00 Premier League 2018/2019 
(Cardiff City - Arsen al)
09.40 Premier League 2018/2019 
(Watford - Tottenham)
11.20 Premier League 2018/2019 
(Burnley - Man chester United)
13.10 Messan
14.10 Pepsi-deild karla 2018
(Breiðablik - Grindavík)
15.50 Pepsi-deild karla 2018
(FH - KR)
17.30 Pepsi-mörkin 2018
19.00 Fréttaþáttur Þjóðadeildar-
innar
19.30 Spænsku mörkin 
2018/2019
20.00 Football League Show 
2018/19
21.00 UFC Unleashed 2018
21.45 Enska 1. deildin 2018/2019 
(Leeds United - Middlesbrough)
23.25 Inkasso-deildin 2018 
(Þróttur - Haukar)

07.25 Ævintýraferðin
07.37 Hvellur keppnisbíll
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og Litli
08.13 Tindur
08.23 K3
08.34 Mæja býfluga
08.46 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu
09.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Lalli
10.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar
11.00 Strumparnir
11.25 Ævintýraferðin
11.37 Hvellur keppnisbíll
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og Litli
12.13 Tindur
12.23 K3 
12.34 Mæja býfluga
12.46 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu
13.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Lalli
14.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
15.00 Strumparnir
15.25 Ævintýraferðin
15.37 Hvellur keppnisbíll
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og Litli
16.13 Tindur
16.23 K3
16.34 Mæja býfluga
16.46 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu
17.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Lalli
18.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
19.00 Skógardýrið Húgó

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2008-2009
13.50 Úr Gullkistu RÚV: 89 á 
stöðinni
14.10 Bítlarnir að eilífu
14.20 Pricebræður bjóða til veislu
15.00 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram
16.05 Hreyfifíkn
16.35 Níundi áratugurinn -
17.20 Úr Gullkistu RÚV: Brautryðj-
endur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Heimssýn barna
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25Íþróttir
19.30Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Saga Danmerkur - Tími 
málmanna
21.05 Þjóðargersemi
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hljóðupptaka í tímans rás
23.10 Á meðan við kreistum sítr-
ónuna
23.35 Kastljós
23.50 Menningin
23.55 Dagskrárlok

08.00Dr. Phil
08.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
09.30 The Late Late Show with 
James Corden
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.24 King of Queens
12.47 How I Met Your Mother
13.09 Dr. Phil
13.54 Superior Donuts
14.17 Madam Secretary
15.01 Black-ish
15.25 Rise
16.13 Everybody Loves Raymond
16.36 King of Queens
16.59 How I Met Your Mother
17.22 Dr. Phil
18.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
18.50 The Late Late Show with 
James Corden
19.35 Superstore
20.00 Top Chef
21.00 MacGyver
21.50 The Crossing
22.35 Valor
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
00.05 The Late Late Show with 
James Corden
00.45 CSI
01.30 This is Us
02.15 The Good Fight
03.05 Star
03.50 I’m Dying Up Here
04.40Síminn + Spotify
06.00Síminn + Spotify

14.40 The Mentalist
15.20 The Great British Bake Off
16.20 Grand Designs
17.10 Seinfeld
17.35 Seinfeld
18.00 Seinfeld
18.20 Seinfeld
18.45 Seinfeld
19.10 Fresh Off The Boat
19.35 Last Man Standing
20.00 Grantchester
20.50 Ballers
21.20 Girls
21.50 Game of Thrones
22.50 Rome
23.40 Grand Designs
00.30 Fresh Off The Boat
00.50 Last Man Standing
01.15 Tónlist

08.00 Dell Technologies Champ-
ionship
13.00 Cambia Portland Classic
15.05 Inside the PGA Tour 2018
15.30 Dell Technologies Champ-
ionship
22.00 Cambia Portland Classic 
Cambia

07.30 Breiðablik - Grindavík Pepsí 
deild karla
09.10 FH - KR Pepsí deild karla
10.50 Pepsímörkin 2018
12.15 Barcelona - Huesca
13.55 Real Madrid - Leganés
15.35 Formúla 1. Ítalía
17.55 Crystal Palace - Southamp-
ton
20.05 Sampdoria - Napoli
21.45 Lazio - Frosinone
23.25 Ísland - Þýskaland HM 2019

19.00 Skógardýrið Húgó
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BROTHER VS. BROTHER

Frábærir þættir með þeim bræðrum Jonathan og Drew sem keppa um 
hvor sé færari í að taka hús í gegn. Í hverjum þætti er nýr dómari sem 

sig betur.

KL. 19:25

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
mánudagskvöld

ús í gegn. Í hverjum þætti er nýr dómari sem

á stod2.is

ð
skvöld

Ný
þáttaröð

SUITS

lögfræðistofunni Pearson Specter 
Litt í New York. Katherine Heigl 
leikur nýjan eiganda sem er hörð í 
horn að taka.

KL. 21:25

JOHN MCCAIN: FOR WHOM THE BELL TOLLS

Áhugaverð og stórgóð heimildarmynd um öldungadeildarþingmanninn 

sem lést nú nýverið eftir harða baráttu við krabbamein.

KL. 22:10

SILENT WITNESS

liðsmenn réttarrannsóknardeildar 
lögreglunnar í London sem kölluð er 
til þegar óhugnanleg morð hafa 
verið framin. Hver saga er sögð í 
tveimur þáttum. Fyrri þátturinn er 
sýndur á sunnudagskvöldum og sá 
seinni á mánudagskvöldum.

KL. 22:30

Seinni 
þáttur af
 7. þætti
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LÉTTÖL

AUSTURVÍGSTÖÐVARNAR

JAK

Tilveran
R E S T A U R A N T
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MARGIR HAFA 
JAFNVEL BREYTT UM 

LÍFSSTÍL EFTIR AÐ HAFA 
HORFT Á SVONA 

HEIMILDARMYNDIR.
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Benjamín Sigurgeirsson, formaður SGÍ, og Birkir Steinn Erlingsson, formaður Vegan samtakanna. Á myndina vantar Val-
gerði Árnadóttur, framkvæmdastjóra SGÍ, og Ragnar Frey sem koma einnig að sýningu myndarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

He l st a  m a r k m i ð 
okkar með því að 
sýna myndina er 
að vekja fólk til 
umhugsunar um 
hvaða afleiðingar 

venjur þess, og þá sérstaklega matar-
venjur, hafa fyrir dýrin sem alla jafna 
eru hulin augum okkar og huga,“ 
segir Benjamín Sigurgeirsson, for-
maður SGÍ.

Dominion verður sýnd í Bíói 
Paradís í kvöld kl. 20. Aðgangur er 
ókeypis.

„Í myndinni er notast við dróna og 
leynilegar upptökur sem sýna það 
svart á hvítu hvað er í raun og veru 
að gerast á bæjum og í sláturhúsum.“

Reglulega eru heimildarmyndir 
á borð við Dominion sýndar í Bíói 
Paradís og alltaf í Veganúar sem í 
ár var haldinn hátíðlegur  í þriðja 
sinn. Má þar nefna Cowspiracy og 
Earthlings. Cowspiracy kemur inn 
á umhverfisáhrif í kjölfar dýraland-
búnaðar en mikil metanlosun er af 
dýrunum og þau taka mikið svæði.

Margir sem breyta um lífsstíl
„Það er ákveðin ósjálfbærni að rækta 
mat ofan í dýrin og svo ofan í okkur 
í stað þess að rækta bara beint ofan 
í okkur.“

Earthlings, líkt og Dominion, 
fjallar um siðferðið í kringum kjöt-
neyslu og segir Benjamín að heim-

ildarmyndir á borð við þessar hafi 
augljóslega áhrif á fólk. 
Margir gerast vegan, 
eða grænkerar, 
og breyta lífs-
stíl sínum eftir 
áhorf.

„ Þ a ð  e r 
r o s a l e g a 
mikil vakn-
ing í gangi í 
dag og þeir 
sem horfa á 
þessar myndir 
með opnum huga, 
ve r ð a  vi ssu -
lega fyrir áhrif-
um. Margir hafa 
jafnvel breytt 
um lífsstíl eftir að 
hafa horft á svona 
heimildarmyndir enda 
segja þær sannleikann 
blákalt,“ segir hann.

„Einnig viljum við sjá 
aukningu á neyslu græn-
metis meðal Íslendinga og 
því fylgir að neysla dýra minnki. 
Á Íslandi í dag eru drepin um eða 
yfir sex milljón landdýr á hverju ári 
og væri óskandi að við værum til 
fyrirmyndar og dræpum færri dýr. 
Einnig eru dýr og dýraafurðir svona 
yfirleitt alla jafna fremur óholl fæða 
og sumir breyta um lífsstíl á þeim 
forsendum.“

Víða hræðilegar 
aðstæður

B e n j a m í n  s e g i r 
aðstæður á Íslandi því 

miður ekki skárri en 
annars staðar í 

heiminum, líkt 
og víða hefur 
verið reynt að 
halda fram.

„Fyrir marga 
snýst þetta 
líka um að 

vernda dýrin 
og aðstæður 

sem dýrin eru í í 
dag. Þær eru vægast 

sagt hræðilegar. Sagt 
er að aðstæður séu betri á 

Íslandi en því miður á það ekki alltaf 
við rök að styðjast, sérstaklega ekki 
hjá svínum og kjúklingum. Sú fram-
leiðsla er eins í öllum heiminum. 
Ég hvet alla til að mæta og horfa á 
myndina.“
gunnthorunn@frettabladid.is

    Vilja vekja fólk  
til umhugsunar
Samtök grænmetisæta á Íslandi og Vegan samtökin standa saman 
að sýningu á myndinni Dominion eftir Chris Delforce sem afhjúpar 
öfgafullar aðstæður og slæma meðferð á dýrum í landbúnaði.

Myndir  
úr svína- og 
kúabúum á 

Íslandi.





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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

4BLS
BÆKLINGURBBÆKLINGUR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Árið 1991 fann fjölmiðillinn 
DV upp orðið „matgæðing-
ur“. Ég hef ekki skoðun á því 

hvort þetta er gott orð eða slæmt. 
Fyrirbærið er hér til umfjöllunar.

Matgæðingnum hefur vaxið 
fiskur um hrygg á undanförnum 
árum. Það er alltaf verið að segja 
okkur hvað hann ætlar að éta um 
næstu helgi eða hvar hann át í gær. 
Og hann dregur ekki við sig að 
kynna það alþjóð hverjum hann 
býður í mat. Flottast er ef matgæð-
ingurinn kemur úr einhverri þeirri 
stétt manna sem ætti helst ekki að 
hafa hundsvit á mat – því þá kemst 
hann í sjónvarpið og kennir okkur 
að elda lambalund eða rauðsprettu.

Karlmenn gefa sig frekar út fyrir 
að vera matgæðingar en konur. 
Liggur þar líklegast undir alda-
gömul ánauð kvenna við hlóðir, 
potta og spansuðuhellur – að elda 
þverskorna ýsu. Og graut.

Matgæðingar standa ekki í svo-
leiðis, þeir elda bara fínt – þegar 
ekki er eldað ofan í þá. En það 
er bara til tilbreytingar sem þeir 
borða heima hjá sér. Þeir eiga að 
vísu krakka sem borða ristað brauð 
með smjöri og osti og graðga í sig 
Cheerios og súrmjólk – en það 
borðhald þekkir matgæðingurinn 
ekki. Hann er í svokölluðum 
„bröns“ þegar krakkadýrin seðja 
sárasta hungrið.

Matgæðingurinn borðar ekki 
saltað hrossakjöt og ekki signa ýsu, 
hann gerir ekki kindakæfu og ekki 
kann hann að svíða lappir. Mat-
gæðingurinn á sér sína uppáhalds 
máltíð:

Koníakslegin nautalund með 
serbneskum trufflum og hégóma. 
Með er: sýndarmennska í danskri 
gráðaostasósu, smátt skorið 
brokkolí með súkkulaðihjúp og 
sjálfumgleði. Í forrétt er síldarselfie. 
Í eftirrétt egósentrískar rækjur.

Matgæðingurinn drekkur eitt-
hvað franskt með þessu. Til dæmis 
2016 árganginn af Peugeot 5008.

Matgæðingurinn



 

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt EURO NCAP.

Kynntu þér Opel og bókaðu
reynsluakstur á grandland.opel.is

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Hver þeirra þriggja hentar þér best?

Opel  Grandland X
Grandland X

 

Verð frá: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:
Verð frá: 3.790.000 kr.

Opel Crossland X
Crossland X kemur þér hvert á land
sem er, allt í senn öruggur, rúmgóður,
sparsamur og þægilegur.

Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð frá: 2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Mokka X

Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð: 4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!


