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Ingibjörg Jónasdóttir, hafísfræðingur hjá Háskóla Íslands, segir óljóst hvaða stefnu borgarísjaki í mynni Eyjafjarðar taki. „Þó að þeir séu svona stórir og luralegir eru þeir eldsnöggir að snúast þegar jafnvægispunkturinn breytist allt í einu og þá er ekki gaman að vera nálægt. Bæði ryðja þeir bylgjum frá sér og einnig getur hrunið úr þeim á fólk.“ MYND/RÖGNVALDUR MÁR HELGASON

Ómögulegt að segja til um bótafjárhæð
Ekkert fordæmi er til um
mál áþekkt Guðmundarog Geirfinnsmálunum.
Fimm manns voru
sýknaðir af þætti sínum
í hvarfi eftir að hafa
hlotið dóm fyrir brotið
fyrir 38 árum. Mögulega
er heppilegra að greiða
sanngirnisbætur í stað
bóta á grundvelli laga
um meðferð sakamála.

DÓMSMÁL Ómögulegt er að sjá fyrir
upphæð mögulegra bóta til sakborninga í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum. Málin séu með öllu fordæmalaus. Þetta segir dósent í réttarfari við
Háskóla Íslands.
Síðastliðinn fimmtudag sýknaði
Hæstiréttur Sævar Ciesielski, Kristján Viðar Júlíusson, Tryggva Rúnar
Leifsson og Guðjón Skarphéðinsson
af ákærum er vörðuðu hvörf Guðmundar Einarssonar og Geirfinns
Einarssonar árið 1974. Samanlagt
voru mennirnir rúm sextán ár í
gæsluvarðhaldi.
Degi síðar sendi forsætisráðherra
frá sér yfirlýsingu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar þar sem sakborningar

Þetta eru náttúrulega mál sem eru
afar sérstaks eðlis og algjörlega fordæmalaus
Kristín Benediktsdóttir, dósent í réttarfari við Háskóla Íslands

og aðstandendur þeirra voru beðnir
afsökunar á því ranglæti sem þeir
hafa mátt þola. Samtímis var sagt
frá því að skipaður yrði starfshópur,
með fulltrúum forsætisráðuneytisins, fjármála- og efnahagsráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins, sem
fengi það verkefni að leiða sáttavið-

Fréttablaðið í dag
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FÓLK Danir syrgja nú tónlistarmanninn og alþýðuhetjuna Kim Larsen
sem lést í gær. Banamein Larsens var
krabbamein í blöðruhálskirtli.
Fáum hefur tekist að tengja sig jafn
djúpt í dönsku þjóðarsálina segir
poppfræðingurinn Kjartan Guðmundsson, mikill aðdáandi Larsens.
Segja má að þjóðarsorg sé nú í Danmörku vegna fráfalls þessa merka
tónlistarmanns sem heimsótti Ísland
oftar en einu sinni. – jóe / sjá síðu 20

SKOÐUN Guðmundur Steingrímsson vill að fólk djammi
þrátt fyrir hrunið. 9
SPORT Valsmenn Íslandsmeistarar annað árið í röð. 12
LÍFIÐ Prins Póló verður Prins

Jóló um miðjan desember. 26

öflugur liðstyrkur

einhvers konar sanngirnisbætur, líkt
og í tilfelli vist- og meðferðarheimilanna, þó um nokkuð eðlisólík mál sé
að ræða, verði greiddar,“ segir Kristín
Benediktsdóttir, dósent í réttarfari
við Háskóla Íslands.
Aðspurð segir Kristín ómögulegt
að gera sér mögulega bótafjárhæð í
hugarlund þar sem ekkert sambærilegt mál fyrirfinnist í íslenskri réttarsögu sem hægt sé að miða við.
Yrði sú leið farin þyrfti að setja sérstök lög um efnið þar sem núgildandi
lög um sanngirnisbætur ná aðeins til
stofnana sem valdsvið vistheimilanefndar nær til. Hámark bóta samkvæmt þeim lögum er nú 7,2 milljónir króna til hvers og eins. – jóe
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Halldór

Danir syrgja
Kim Larsen

ræður við aðila málanna og aðstandendur þeirra vegna miska og tjóns
sem þau hafa hlotið af þeim.
Í lögum um meðferð sakamála er
að finna heimild til að greiða ákærðum bætur hafi hann verið sýknaður
með endanlegum dómi eða mál
hans fellt niður. Þá er þar heimild til
að greiða bætur vegna þeirra rannsóknaraðgerða sem hann hefur mátt
þola. Að endingu er þar heimild til
að greiða bætur hafi „saklaus maður
[hlotið] dóm í sakamáli“ og þolað
refsingu. Dæmdar bætur á grundvelli
greinarinnar eru yfirleitt ekki háar.
„Þetta eru náttúrulega mál sem
eru afar sérstaks eðlis og algjörlega
fordæmalaus. Mér þykir sennilegt að

n
Fæst á s
lyfseðil
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Kátir voru karlar

Veður

Stíf suðaustanátt og rigning eða
slydda. Dregur úr vindi og úrkomu
norðan- og norðvestanlands. Vestan
hvassviðri á Suðurlandi. SJÁ SÍÐU 22

Goðafoss í Skjálfandafljóti er tignarlegur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bjargað eftir fall
í klettum við
Skjálfandafljót
LÖGREGLUMÁL Erlendum ferðamanni á sextugsaldri var bjargað í
gær úr í klettum í Skjálfandafljóti
talsvert neðan við Goðafoss. Maðurinn hafði fallið fram af klettunum
og reyndist vera með talsverða
áverka á höfði og var við skerta
meðvitund er náðist til hans að sögn
lögreglu. Hann var lemstraður víða
um líkamann.

Hlúð var að manninum á
Akureyri en hann síðan
fluttur með þyrlu til frekari
meðferðar á Landspítalanum
í Reykjavík.
„Ágætlega gekk að komast til hans
en hann hafði staðnæmst í klettunum og féll því aldrei í Skjálfandafljótið sjálft,“ segir í tilkynningu sem
lögregla sendi frá sér síðdegis í gær.
Ferðamaðurinn var fluttur til Akureyrar og síðan með þyrlu til Reykjavíkur. „Þessi aðili er á ferðalagi hér á
landi ásamt fjölskyldu sinni og nutu
þau áfallahjálpar hjá áfallateymi
Rauða krossins á Akureyri.“ - gar
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Vegagerðin fékk í gær Hvalfjarðargöngin afhent til eignar. Við athöfn af því tilefni voru meðal annarra Gylfi Þórðarson, framkvæmdastjóri Spalar, og
tveir fyrrverandi samgönguráðherrar, Steingrímur J. Sigfússon úr VG og Halldór Blöndal úr Sjálfstæðisflokki. Sigurður Ingi Jóhannsson, núverandi
samgönguráðherra úr Framsóknarflokki, var einnig á staðnum ásamt Hreini Haraldssyni, fyrrverandi vegamálastjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Harðnandi tónn
gegn stefnu May
BRETLAND Gjáin í breska Íhaldsflokknum vegna útgöngumála
breikkar og dýpkar. Þetta kom í
ljós í gær á fyrsta degi landsfundar
flokksins, sem haldinn er í Birmingham og er sá síðasti fyrir útgöngu.
Sjálf kallaði Theresa May forsætisráðherra eftir því að flokksmenn fylktu sér um útgöngustefnu
hennar, sem felur meðal annars í sér
áframhaldandi aðild að tollabandalagi ESB og ESB segir ekki ganga upp.
Priti Patel, áður ráðherra í stjórn
May, sagði að Bretar ættu ekki undir
neinum kringumstæðum að samþykkja áætlun forsætisráðherrans.
Þeir ættu heldur að búa sig undir
samningslausa útgöngu.
Jacob Rees-Mogg, einn leiðtoga
útgöngusinna innan flokksins, spáði
því svo að hvorki breska þingið né
ESB myndu samþykkja áætlunina.
Ekki þyrfti þó að óttast samningslausa útgöngu. – þea

Smærri
viðgerðir
Hraðþjónusta HEKLU.
Hringdu í 590 50 30 eða renndu við.
Hekla.is

Aðstoðarmanni heimilt
að flytja þrjú dómsmál
Diljá Mist Einarsdóttir hæstaréttarlögmaður, aðstoðarmaður utanríkisráðherra,
fékk leyfi ráðuneytisins til að flytja dómsmál sem hún var að vinna í er hún
gerðist aðstoðarmaður í febrúar. Fær ekki greitt sérstaklega fyrir að flytja málin.
STJÓRNMÁL „Flest málin sem ég var
með voru tekin yfir af öðrum starfsmönnum en það voru þrjú mál
sem ég átti eftir að flytja og ég fékk
undanþágu til að klára það,“ segir
Diljá Mist Einarsdóttir, aðstoðarmaður Guðlaugs Þórs Þórðarsonar
utanríkisráðherra.
Diljá hefur samhliða aðstoðarmannsstarfinu haldið áfram að
sinna lögmennsku hjá lögmannsskrifstofunni Lögmál, nú síðast
í Hæstarétti í síðustu viku. Hún
kveðst í tímabundnu leyfi frá
störfum hjá stofunni en hafa fengið
grænt ljós frá ráðuneytisstjóra,
þegar hún hóf störf, á að klára útistandandi mál. Sturla Sigurjónsson, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins, staðfestir þetta við
Fréttablaðið.
„En þegar ég flutti mig yfir í
febrúar bar ég það undir ráðuneytisstjórann hvort ég gæti klárað
útistandandi mál sem ætti eftir að
flytja og væru ekki ósamrýmanleg
störfum mínum fyrir ráðuneytið,“
segir Diljá.
Þar sem aðstoðarmenn eru pólitískt skipaðir þurfti ráðuneytið að
meta mögulega hagsmunaárekstra
út frá pólitísku samhengi frekar en
stjórnsýsluhlutverki ráðuneytisins.
Diljá segir að um hafi verið að
ræða þrjú mál sem hafi átt eftir að
flytja og þau hafi öll verið þess eðlis
að á það var fallist að hún fengi að
klára þau, á launum sem aðstoðarmaður ráðherra. Aðstoðarmenn
ráðherra, sem mikið hefur verið
fjallað um að undanförnu vegna
mikils fjölda þeirra hjá núverandi
ríkisstjórn, fá um 1.200 þúsund
krónur á mánuði.

Aðstoðarmaður utanríkisráðherra, Diljá Mist Einarsdóttir, fékk leyfi til að
klára þrjú útistandandi dómsmál eftir að hún hóf störf. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ekki minnkar
staflinn í ráðuneytinu þó ég skjótist og fari í
þessi mál.
Diljá Mist Einarsdóttir,
aðstoðarmaðu
utanríkisráðherra

Diljá segir að hún fái ekki greitt
sérstaklega fyrir að flytja málin sem
um ræðir. En þegar komi til þess að
flytja málin, eins og í Hæstarétti
á dögunum sem hafi tekið tvær
klukkustundir, fái hún frí í vinnunni
sem aðstoðarmaður til að skjótast
frá.
„Svo bæti ég það upp síðar því
ekki minnkar staflinn í ráðuneytinu þó ég skjótist og fari í þessi mál.“
Aðspurð segir hún það vissulega vera fullt starf og rúmlega það
að vera aðstoðarmaður ráðherra.
„Jú, það er það. Maður er aldrei í fríi. En það er þannig að þegar
maður hoppar skyndilega út eins
og ég gerði þarna í febrúar þá getur
verið rosalega erfitt að setja einhvern annan inn í málin.“
mikael@frettabladid.is

STYRKTU BLEIKU SLAUFUNA &

KAUPTU N KIAN
GÆÐADEKK HJÁ MAX1
NOKIAN eru margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru
sérstaklega hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða.
Hluti söluágóða af NOKIAN gæðadekkjum hjá MAX1 rennur til
Krabbameinsfélagsins í október og nóvember.
Skimaðu eftir réttu dekkjunum í leitarvél á MAX1.IS

SÖLUSTAÐIR:
Bíldshöfði 5a, Reykjavík
Jafnasel 6, Reykjavík
Dalshraun 5, Hafnarfirði

OPIÐ:
Virka daga kl. 8-17
Laugardaga kl. 9-13

AÐALNÚMER:

515 7190
STOLTUR STYRKTARAÐILI BLEIKU SLAUFUNNAR

4

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

1. OKTÓBER 2018

MÁNUDAGUR

Átta gerðu tillögur um Stjórnarráðsreit
FRAMKVÆMDIR Alls bárust átta tillögur í hugmyndasamkeppni um
skipulag á Stjórnarráðsreitnum sem
markast af Ingólfsstræti, Skúlagötu,
Klapparstíg og Lindargötu.
Það skýrist á morgun, þriðjudag, hversu margar tillögur bárust
í framkvæmdasamkeppni um nýja
viðbyggingu við gamla Stjórnarráðshúsið.
Stefnt er að því að á Stjórnar-

ráðsreitnum verði byggt upp framtíðarhúsnæði fyrir öll ráðuneyti að
undanskildu forsætisráðuneytinu.
Jafnframt er gert ráð fyrir að húsnæði Landsréttar verði á reitnum en
til greina kemur að fleiri stofnanir
verði þar til húsa.
Fyrirhuguð viðbygging við
Stjórnarráðshúsið á að vera 1.200
fermetrar að stærð og er ætlað að
hýsa flestar skrifstofur forsætisráðu-

Evrópudómstóll
úrskurðar gegn
auknu gagnsæi

Nýr ritstjóri WikiLeaks segir
áhugaverð verkefni í vinnslu

ESB Þingmenn á Evrópuþinginu
þurfa ekki að gera grein fyrir í hvað
þeir verja þeim rúmlega fjögur þúsund evrum, jafnvirði ríflega hálfrar
milljónar króna, sem þeir fá á hverjum mánuði í styrk vegna skrifstofuhalds í heimalandi sínu. Þetta hefur
Evrópudómstóllinn úrskurðað.
Evrópuþingið hafði bæði greitt
atkvæði gegn auknu gegnsæi og
neitað að afhenda samtökum rannsóknarblaðamanna upplýsingar um
hvernig styrknum væri varið. Þeir
skutu þá málinu til Evrópudómstólsins. Samtökin greindu frá því
maí í fyrra að fjöldi þingmanna
héldi ekki skrifstofur og eyddi fénu
í annað en til væri ætlast. – ibs

Fleiri þiggja
heimfararstyrk
DANMÖRK Flóttamönnum og innflytjendum sem þiggja heimfararstyrk frá dönskum stjórnvöldum fer
fjölgandi. Um 150 þáðu slíkan styrk
á árunum 2014 og 2015 en yfir 300
á árunum 2016 og 2017. Í lok ágúst
á þessu ári höfðu 232 þegið heimfararstyrk.
Innifalið í heimfararstyrknum
er kostnaður vegna flugmiða og
flutnings. Auk þess fá viðkomandi
133.866 danskar krónur, eða rúmar
2,3 milljónir íslenskra króna, til þess
að koma undir sig fótunum í heimalandinu. – ibs

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu blað dagsins í tölvupósti
kl. 5.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

neytisins, fundarými og aðstöðu
fyrir fjölmiðla.
Stefán Thors, sem er formaður
dómnefndar, segir að niðurstöður
eigi að liggja fyrir í nóvember og
vinningstillögur verði tilkynntar
3. desember næstkomandi.
Í kjölfarið verður svo sett upp
sýning í Safnahúsinu þar sem hægt
verður að sjá allar tillögurnar í
báðum samkeppnunum. – sar

Til stendur að reisa viðbyggingu við Stjórnaráðshúsið FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Kristinn Hrafnsson, nýr
ritstjóri WikiLeaks, segir
aðför að frelsi Assange
grófa. Fyrsta verkefnið
undir hans stjórn komið
í loftið. Segir ekki skipta
máli þótt tölvupóstar
Demókrata kæmu frá
Rússum. Gagnrýnir aðför Demókrata að stjórnarskrá Bandaríkjanna.
FJÖLMIÐLAR WikiLeaks birti á föstudag sína fyrstu umfjöllun frá því að
blaðamaðurinn Kristinn Hrafnsson
tók við ritstjórn á þeim bænum. Í
samtali við Fréttablaðið segir Kristinn að það hafi verið mjög áhugavert. Um var að ræða niðurstöður
leynilegs gerðardómstóls í París
og var snert á vopnaviðskiptum og
spillingu „sem virðist nánast alltaf
viðloðandi slík viðskipti“, að því
er Kristinn segir frá. Verkefnið var
unnið í samstarfi við Der Spiegel í
Þýskalandi, La Repubblica á Ítalíu
og Mediapart í Frakklandi.
Twitter-síða WikiLeaks greindi frá
því á miðvikudaginn að Julian Assange, stofnandi samtakanna, hefði
skipað Kristin nýjan ritstjóra. Að
sögn Kristins kom það til í ljósi þess
að skorið var á öll samskipti Assange við umheiminn í mars. Gestakomur voru bannaðar og lokað var
á síma og nettengingu. Það skýrist af
stjórnarskiptum í Ekvador.
Að sögn Kristins standa viðræður
nú yfir og hafa lögfræðingar Assange
komið því á framfæri við stjórnvöld
að þeim þyki ástandið ótækt. Um
sé að ræða brot gegn stjórnarskrá
Ekvadors. „En það hefur ekki leitt til
jákvæðrar niðurstöðu enn.“
Kristinn hóf störf fyrir WikiLeaks
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Kristinn gagnrýnir meðferð Ekvadors á Assange. NORDICPHOTOS/AFP

árið 2010 en dró sig í hlé árið 2016.
Gegndi hann meðal annars starfi
talsmanns samtakanna. „Ég hef
engu að síður haldið áfram síðan
þá með ýmis verkefni. Meðal annars því að fylgja eftir dómsmálum
sem ætla engan endi að taka hér á
Íslandi gagnvart Valitor. En nú sér
fyrir endann á því. Það verður tekið
fyrir í málflutningi nú í desember.“
Undanfarin misseri, eða allt frá því

WikiLeaks birti tölvupósta
a
innherja úr bandaríska
a
yrir
Demókrataflokknum fyrir
6,
forsetakosningarnar 2016,
hefur því verið haldið fram
að samtökin hafi fengið
póstana frá rússneskum
leyniþjónustuhökkurum og eigi í einhverju
sambandi við rússnesk
stjórnvöld. Kristinn segir

sína sýn á þetta mál einfalda. Hann
viti ekkert um uppruna skjalanna
enda var hann ekki sjálfur við störf
á þeim tíma.
„Það breytir því ekki að Julian
hefur sagt sjálfur að heimildin sé
hvorki rússnesk né ríkisstofnun.
Hvernig sem það var þá breytir það
því ekki að það berast gögn til samtakanna sem þau svo vinna úr eins
og hver annar fjölmiðill. Skoðar þau
og metur hvort það sé í almannaþágu að birta þau. Við jákvæða
niðurstöðu eru þau birt. Þetta er ekki
flókið mál,“ segir Kristinn og bætir
því við að uppruni skjalanna skipti
ekki máli. Íslenskir hæstaréttardómar hafi fallið máli hans til stuðnings.
Þá gagnrýnir Kristinn það að
Demókratar hafi ákveðið að höfða
einkamál í Bandaríkjunum gegn
meðal annars WikiLeaks og segir það
sýndaraðgerð. „Það er með ólíkindum að það sé Demókrataflokkurinn
sem gerir með þessu eina alvarlegustu aðförina að fyrsta viðauka
bandarísku stjórnarskrárinnar í áratugi. Það hefur farið um ansi marga.
Meðal annars hafa prófessorar sem
hafa sérhæft sig í fjölmiðlarétti tjáð
sig um það að þetta sé gríðarlega
alvarlegt,“ segir Kristinn en viðaukinn fjallar meðal annars um
fjölmiðlafrelsi.
Að mati Kristins er með
þessu verið að höggva nærri
hinum hefðbundnu fjölmiðlum. Enginn munur sé á
WikiLeaks og til dæmis New
York Times hvað þetta varðar.
„Við skulum ekki gleyma því
heldur að líklega er ein mesta lekaheld
maskína í bandarísku samfélagi
ma
stjórnvöld
sjálf í Washington.
s
Þau stunda það grimmt að
leka kerfisbundið upplýsingum sem þau telja að sé þeim
til hagsbóta að birtist,“ segir
Kristinn að lokum.
thorgnyr@frettabladid.is
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Miðasala hefst föstudaginn 5. október kl. 12.00.
Frekari upplýsingar á harpa.is eða egillolafsson.is og í síma 528 5050.
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Segja Trump
ekki stýra
rannsókninni
BANDARÍKIN Demókratar lýstu um
helgina áhyggjum sínum af því að
Hvíta húsið setti takmarkanir við
viðfangsefni bakgrunnsrannsóknar
alríkislögreglunnar (FBI) á Brett Kavanaugh, sem Donald Trump forseti
hefur tilnefnt til hæstaréttar.

Brett Kavanaugh
dómari.

Dómsmálanefnd öldungadeildar
þingsins samþykkti tilnefninguna á
þriðjudag en kom því þó í gegn að
rannsókn á Kavanaugh yrði opnuð
á ný vegna ásakana kvenna á hendur
tilnefnda um kynferðisbrot. Rannsóknin má ekki taka lengri tíma en
viku.
Sarah Sanders, upplýsingafulltrúi Hvíta hússins, sagði svo í gær að
alríkislögreglan hefði frjálsar hendur
og gæti rannsakað allar ásakanir á
hendur Kavanaugh. NBC hafði greint
frá því að forsetaembættið hefði
bannað FBI að rannsaka ásökun Julie
Swetnick um að Kavanaugh hefði
staðið að hópnauðgunum.
Hæstiréttur kemur saman á mánudaginn. Eins og stendur eru þar einungis átta dómarar. – þea

Í haldi fyrir
morð Kuciaks
SLÓVAKÍA Dómstóll í Slóvakíu
úrskurðaði fjóra í gæsluvarðhald
í gær þar til mál þeirra fer fyrir
dóminn, en viðkomandi eru ákærð
fyrir að hafa myrt rannsóknarblaðamanninn Ján Kuciak og Martinu
Kusnírová, unnustu hans, í febrúar.
Morðin leiddu til umfangsmikilla
mótmæla um landið allt á sínum
tíma og urðu mótmælin til þess að
ríkisstjórn Roberts Fico forsætisráðherra hrökklaðist frá völdum.
Fico hafði stýrt landinu meginþorra
síðustu tólf ára.
Fjórmenningarnir voru handteknir á fimmtudaginn og lýsti
Peter Pellegrini forsætisráðherra
yfir ánægju sinni með handtökuna.
Sagði málið í algjörum forgangi hjá
ríkisstjórninni.
Lögregluyfirvöld í Slóvakíu hafa
áður greint frá því að þau telji að
morðingjarnir hafi verið ráðnir til
verksins vegna vinnu Kuciaks. Hann
hafði rannsakað og birt fréttir um
meinta spillingu ríkisstjórnarinnar
og meint tengsl stjórnmálamanna
við ítalska mafíósa. – þea
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Náðu ekki að breyta nafninu í Norður-Makedónía
MAKEDÓNÍA Of lítil kjörsókn var í
þjóðaratkvæðagreiðslu Makedóna
um að breyta nafni ríkisins í NorðurMakedónía til að atkvæðagreiðslan
teljist bindandi. Meirihluti á kjörskrá þurfti að taka þátt en það gerði
aðeins rúmur þriðjungur.
Íhaldsmenn sniðgengu atkvæðagreiðsluna, meðal annars forsetinn
Gjorgje Ivanov. Af þeim sem mættu
á kjörstað studdu langflestir breytinguna, eða um níutíu prósent samkvæmt þeim tölum sem höfðu borist þegar Fréttablaðið fór í prentun.

Ástæðuna fyrir tilrauninni til að
breyta um nafn má rekja til langrar
deilu við Grikkland. Í Grikklandi
finnst héraðið Makedónía og
meirihluti hins sögulega konungdæmis Makedóníu, sem til dæmis
Alexander mikli stýrði. Grikkir
hafa lengi krafist þess að þetta fyrrverandi Júgóslavíuríki breyti nafni
sínu vegna þessa.
Zoran Zaev forsætisráðherra
hefur barist fyrir nafnbreytingunni.
Hann hefur meðal annars minnt á
að vilji Makedónar ganga í Evrópu-

sambandið eða Atlantshafsbandalagið sé nauðsynlegt að breyta
nafninu. Annars geti Grikkir sífellt
beitt neitunarvaldi sínu og komið
þannig í veg fyrir aðild Makedóna.
Ríkisstjórnin gerði þess vegna
samning við Grikki. Grikkir myndu
styðja aðildarumsóknir Makedóna,
breyttu þeir nafni ríkisins.
Ráðherrann sagði eftir að fyrir
lá að kjörsókn var of lítil að hann
myndi boða til nýrra þingkosninga
ef stjórnarandstaðan „virti ekki vilja
fólksins“. – þea

Á kjörstað í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Tala látinna hækkar á meðan
björgunarstarf reynist erfitt
Mögulega gæti tala látinna í Indónesíu eftir jarðskjálfta föstudagsins hlaupið á þúsundum að sögn Jusuf
Kalla, varaforseta ríkisins. Slitnir vegir og skortur á símasambandi torveldar björgunarstarf. Unnið að því
að grafa fólk upp úr rústum með handafli. Að minnsta kosti 300 verða grafin í fjöldagröf í borginni Palu.
INDÓNESÍA Erfiðlega gekk í gær að
komast að fórnarlömbum 7,5 stiga
jarðskjálftans sem skók indónesísku
eyjuna Sulawesi á föstudaginn. Fólk
í stórum byggðum á ströndum eyjunnar fór verst út úr jarðskjálftanum,
einna helst í borginni Palu.
Í gær var greint frá því að tala
látinna stæði í 832 og sagði ABC að
hamfaravarnastofnun ríkisins óttaðist mjög að talan ætti eftir að hækka.
Jusuf Kalla, varaforseti Indónesíu,
sagði að þegar allt kæmi til alls gætu
þúsundir hafa farist í hamförunum.
Rauði krossinn sagði að allt að 1,6
milljónir hefðu orðið fyrir tjóni,
slasast eða farist og útlit væri fyrir
að ástandið versnaði enn.
Sutopo Purwo Nugroho, upplýsingafulltrúi hamfaravarnastofnunarinnar, sagði frá því á blaðamannafundi í gær að fregnir hefðu borist af
því að fjöldi fólks væri fastur undir
rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftanum. Þá talaði hann einnig um að flóðbylgjan sem fylgdi í
kjölfar skjálftans hefði verið allt að
sex metrar á hæð. „Talið er að tala
látinna muni hækka þar sem fjöldi
þeirra látnu sem hafa fundist lá undir
rústum. Til margra höfum við enn
ekki náð,“ sagði Nugroho.
Í borginni Palu vann björgunarfólk að því að grafa fólk upp úr
rústum með höndunum í gær. „Það
sem við þurfum nauðsynlega á að
halda núna eru vinnuvélar til þess
að grafa upp rústirnar. Starfslið mitt
er á svæðinu en það er ómögulegt
að reiða sig bara á líkamlegan styrk
þess,“ sagði Muhammad Syaugi,
framkvæmdastjóri björgunarsveita-

Björgunarfólk að störfum í borginni Palu í gær. Skortur á tækjum torveldar starfið til muna. NORDICPHOTOS/AFP

Talið er að tala
látinna muni
hækka.
Sutopo Purwo Nugroho, upplýsingafulltrúi hamfaravarnastofnunar

stofnunarinnar, í viðtali við franska
miðilinn AFP.
Í umfjöllun ABC kom fram að það
sem einna helst torveldaði björgunarstarf væri að vegir hefðu slitnað
í sundur í hamförunum og símasamband lægi niðri víða. Það geri það að
verkum að erfitt sé, jafnvel ómögulegt, að koma verkfærum og birgðum
til þeirra sem þurfa.
Næstum allir hinna látnu sem
höfðu fundist í gær voru í borginni

Palu. Hins vegar á björgunarfólk enn
mikið verk fyrir höndum í Donggala,
Sigi og Parigi Moutong en þar búa 1,2
milljónir samkvæmt ABC.
Fjöldagröf var tekin í Palu í gær og
sögðu yfirvöld frá því að þar yrðu að
minnsta kosti 300 lík grafin. Samkvæmt hamfaravarnastofnuninni
yrði gröfin þó hugsanlega stækkuð
ef þörf væri á. Minningarathöfn um
fórnarlömbin færi fram eins fljótt og
auðið væri. thorgnyr@frettabladid.is

ný reebok stöð í lambhaga
Námskeið hefjast 1. október
SJÁ NÁNAR Á REEBOKFITNESS.IS

ENGIN BINDING

8 stöðvar 3 sundlaugar reebokfitness.is

Bátur
mánaðarins
Skinkubátur

499

kr.

6 tommu bátur mánaðarins kostar 499 kr, 12 tommu bátur mánaðarins kostar 998kr. Bátur mánaðarins er tilboð sem gildir
ekki með öðrum afsláttum eða tilboðsmiðum. Ekki er hægt að bæta auka kjötáleggi, osti eða grænmetisbuffi án þess að
auka gjald bætist við. Sé aukaáleggi bætt við sem breytir uppskrift bátarins í dýrari bát af matseðli, gildir verðið á dýrari
bátnum.
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SKOÐUN

Að fá að kveðja

MÁNUDAGUR

Halldór

S
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þar er sérstaklega tekið
fram að
dánaraðstoð
með skýrum
skilyrðum
teljist til
mannréttinda.

vo að segja hver einstaklingur verður
einhvern tíma á lífsleiðinni vitni að því
að einhver honum nákominn veikist
svo alvarlega að öllum er ljóst að ekkert
bíður hans nema dauðinn. Sjálfur sér
sjúklingurinn ekki lengur tilgang með lífi
sínu, enda hefur það ekki lengur upp á neitt annað
að bjóða en kvöl. Hann vill ekki lifa í því ástandi
sem hann er í og er reiðubúinn að kveðja þetta líf.
Til þess þarf hann aðstoð. Þá aðstoð ætti að veita
honum en ekki synja honum um hana.
Dánaraðstoð og líknardauði eru viðkvæm mál
hér á landi, en um þau þarf þó að ræða. Því er gott
til þess að vita að nokkrir þingmenn hafa lagt fram
þingsályktunartillögu um dánaraðstoð, en þetta er
í þriðja sinn sem slík tillaga er lögð fram á Alþingi.
Þingmennirnir, sem leggja fram þessa þingsályktunartillögu, eru varkárir því þeir segja hana ekki
fela í sér afstöðu til þess hvort breyta eigi lögum
hérlendis. Tilgangur þeirra með henni er að treysta
grundvöll umræðu um viðkvæmt mál, sem er gott.
Það má þó líka spyrja af hverju þeir gangi ekki einfaldlega alla leið og taki afstöðu með því að lögum
sé breytt á þann veg að dánaraðstoð sé heimiluð.
Vissulega er það viðurkennt í samtíma okkar að
einstaklingur eigi að ráða yfir líkama sínum. Það er
hins vegar verulega hæpið, jafnvel alrangt, að halda
því fram að einstaklingur ráði yfir líkama sínum
þegar hann er sviptur þeim rétti þegar veikindi
herja á og þjáningin tekur völdin. Þá er einstaklingnum ætlað að tóra þar til líkaminn gefur sig
algjörlega. Einstaklingur sem umfram allt vill lifa
og deyja með reisn hlýtur að hafa rétt á því að segja:
Nú finnst mér nóg komið. Ég vil kveðja þetta líf.
Hér á landi er starfandi félagið Lífsvirðing en
eitt af markmiðum þess er að til verði löggjöf
um dánaraðstoð. Þar er sérstaklega tekið fram
að dánaraðstoð með skýrum skilyrðum teljist til
mannréttinda. Það er ástæða til að taka rösklega
undir þau orð.
Fyrir nokkrum árum lét Siðmennt gera skoðanakönnun þar sem þátttakendur voru meðal annars
spurðir hvort þeir væru hlynntir eða andvígir því
að einstaklingur gæti fengið aðstoð við að binda
enda á líf sitt ef hann væri haldinn ólæknandi sjúkdómi. Niðurstaðan var sú að 75 prósent aðspurðra
voru mjög eða frekar hlynnt því. Samkvæmt þessu
virðist sem fólk eigi afar auðvelt með að setja sig
í spor einstaklings sem er dauðvona og þjáist og
finnst að þar eigi dánaraðstoð að vera möguleiki.
Vonandi fer að líða að því að menn treysti sér til
að breyta löggjöf þannig að þar verði dánaraðstoð
heimiluð. Þannig er sjálfsagður réttur einstaklings
yfir líkama sínum tryggður. Málefnið er vissulega
viðkvæmt og margir eru líklegir til að setja sig upp
á móti því og tína til alls kyns rök. Því verður þó
ekki á móti mælt að ómannúðlegt er að horfa upp
á dauðvona einstakling þjást, manneskju sem þráir
ekkert heitar en að fá að kveðja lífið með reisn.

Alltaf öruggt start fyrir kuldann í vetur.

Frá degi til dags
Listamenn leigja
Ný stjórn Samtaka leigjenda var
kjörin á aðalfundi samtakanna á
laugardaginn. Það vekur athygli
að tæpur helmingur stjórnarinnar eru listamenn. Þannig
var Margrét Kristín Blöndal,
eða Magga Stína, tónlistarkona
kjörin formaður, Bragi Páll Sigurðarson ljóðskáld var kjörinn
ritari og Haraldur Ingi Haraldsson myndlistarmaður fékk sæti
meðstjórnanda. Greinilegt er af
yfirlýsingu samtakanna frá því á
laugardag að þau hyggja á sókn.
Hinn nýi formaður sagði ekki
hægt að láta ástandið á leigumarkaði viðgangast. Leigjendur
ætluðu sér að rísa upp og berjast
fyrir réttindum sínum.
Nei
Jómfrúarræða Sigríðar Maríu
Egilsdóttur, varaþingmanns Viðreisnar, um að íslenskir stjórnmálamenn öxluðu ekki ábyrgð
vegna mistaka sinna vakti mikla
athygli fyrir helgi. Sigríður María
mætti svo í Silfrið í gærmorgun
þar sem Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sat á
móti henni. Er þáttarstjórnandi
spurði Brynjar hvort hann héldi
að þetta væri vandamál var svar
Brynjars einfalt. „Nei.“
Sagði Brynjar að velta mætti
því fyrir sér hvað menn ættu að
ganga langt í að axla ábyrgð. Í
útlöndum gengju menn stundum
allt of langt en það þýddi ekki
að fólk ætti ekki að bera ábyrgð.
thorgnyr@frettabladid.is

Fyrir börnin í borginni

B
Hildur
Björnsdóttir
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

Sjálfstæðir
leikskólar
hafa svarað
eftirspurn
sem borgaryfirvöld gátu
ekki mætt.

iðlistavandi leikskólabarna er flestum kunnur.
Borgin rekur fjölda leikskóla en annar þó ekki
eftirspurn eftir leikskólarýmum. Það er mikilvægt
að borgin geti boðið trausta og áreiðanlega daggæslu
eða leikskólavist strax í kjölfar fæðingarorlofs. Það er
fjölskyldufólki mikilvæg grunnþjónusta.
Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla en
geta þó útvistað rekstrinum. Í Reykjavík eru sjálfstætt
starfandi leikskólar 18 talsins og þá sækja tæp 1.200
börn. Ef þessara leikskóla nyti ekki við mætti hugsa sér
ískyggilega stöðu á biðlistum borgarinnar. Sjálfstæðir
leikskólar hafa svarað eftirspurn sem borgaryfirvöld
gátu ekki mætt.
Í dag þiggja sjálfstæðir leikskólar skert rekstrarframlög frá borgarsjóði. Þannig er sjálfstætt starfandi leikskólum gert að innheimta hærri gjöld frá foreldrum,
að öðrum kosti standa þeir ekki fjárhagslega jafnfætis
borgarreknum leikskólum. Fyrirkomulagið skapar
aðstöðumun milli barna, enda ekki öllum kleift að
greiða með börnum sínum aukin gjöld.
Það er eðlilegur réttur barna að borgin leggi sömu
upphæð opinbers fjár til uppeldis og menntunar þeirra
– að tryggð séu jöfn opinber framlög með hverju barni
inn í leikskóla borgarinnar. Með jöfnum framlögum
mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri og jafnan
aðgang að ólíkum valkostum, því gjaldskrár sjálfstæðra
leikskóla myndu lækka og efnahagur foreldra yrði ekki
lengur ákvarðandi forsenda við leikskólaval.
Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík vill skapa borg þar
sem þú getur látið góða hugmynd verða að veruleika.
Borg sem ryður veginn fyrir þá sem vilja sækja fram.
Við viljum skapa fjölskylduvæna borg sem jafnframt
fagnar framtakssemi og hugmyndaauðgi. Í Reykjavík
hefur einkaframtakið svarað eftirspurn sem borgaryfirvöld gátu ekki mætt. Framtakinu bera að fagna og það
ber að styðja. Sjálfstæðir leikskólar eru mikilvæg viðbót við skólaflóru borgarinnar. Þeir bjóða foreldrum
fleiri valkosti um áherslur í uppeldi og menntun barna
sinna. Við viljum tryggja öllum fjölskyldum þessa valkosti, óháð efnahag. Það er mikilvægt réttlætismál fyrir
börnin í borginni.
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Á að djamma?
Í DAG

Á

Guðmundur
Steingrímsson

Syrgjum við
samfélagið,
stemminguna, skuldum
drifna góðærið og
gullpastað?

að djamma um helgina?“ er
spurning sem maður hefur ótal
sinnum spurt og ótal sinnum
svarað á lífsleiðinni. Hennar gætir
reyndar í minna mæli eftir því sem
aldurinn færist yfir, einhverra hluta
vegna, en á ákveðnu skeiði lífsins var
hún fastur liður í vikulokin. Glaðhlakkalegur kunningi spurði mann að þessu
fullur eftirvæntingar. Maður greindi
gáskafullur frá áformum sínum um
djamm einhvers staðar og aðrir greindu
frá sínum. Svo var djammað.
Nú þegar næsta helgi nálgast óðfluga
hefur þessi spurning öðlast dýpri og
þrungnari samfélagslega merkingu.
Hvernig á maður að haga sér á 10 ára
afmæli efnahagshrunsins á Íslandi? Það
er á laugardaginn. Á að djamma?
Spurningin er fyrst og fremst orðin
aðkallandi vegna tíðinda sem bárust í
síðustu viku, um að forsætisráðherra
og mennta- og menningarmálaráðherra hefðu ákveðið að fresta árshátíð
stjórnarráðsins, sem átti að fara fram á
laugardaginn. Það þótti semsagt ekki
tilhlýðilegt að á þessum degi, þegar Geir
bað guð að blessa Ísland, væri starfsfólk
stjórnarráðsins að djamma.

Ræðið
Þetta þarf að ræða, finnst mér. Hvað er
hrunið? Hvað gerðist? Hvað hefur gerst
síðan þá? Hvað ætlum við að gera með
þetta, sem þjóð? Er 6. október sorgardagur? Á maður að vera í svörtu? Dó
eitthvað sem við syrgjum nú? Syrgjum
við samfélagið, stemminguna, skuldum
drifna góðærið og gullpastað? Það er
engin ástæða til að gera lítið úr viðburðunum. Þeir voru án fordæma. Stærðin
var gígantísk. Fólk missti vinnu. Fólk

missti fé. Allt bankakerfið hrundi. Fólk
hrundi. En til að setja hlutina í samhengi, þá finnst mér þessum viðburðum
einna best lýst með hinum ódauðlegu
orðum sem skrifuð voru á mótmælaspjald sem rataði á fræga fréttaljósmynd:
Helvítis fokking fokk. Það er það sem
gerðist. Það fór allt í kúk.
Ég held að það sé mjög nauðsynlegt
að reyna að líta slíkan skítastorm réttum
augum. Þjóðarmorð eiga sér stað í veröldinni. Skelfilegar náttúruhamfarir líka,
hér á landi og annars staðar. Fólk deyr.
Stríðsátök þurrka út heilu borgirnar.
Hungur herjar á heilu samfélögin. Börn
deyja.
Íslendingar, hins vegar, misstu
peningana sína. Sem þeir áttu aldrei.

Óttinn við reiðina
Mig langar ekkert í þá veröld aftur. Hún
rann sitt skeið á enda. Ég held meira
að segja, að innst inni séu ráðherrarnir
því sammála. Það er fáránlegt að halda
því fram að hrundagurinn 6. október
sé dagur þjóðarharmleiks. Slíkt væri
beinlínis smekklaust gagnvart þeim sem
hafa upplifað raunverulega skelfingarviðburði mannkynssögunnar. Ég held
að mun frekar hafi djammbannið
verið sett út af ótta. Það ríkir á Íslandi
ákveðin hræðsla við mjög reitt fólk.
Ég held að það sé óhætt að gera ráð
fyrir því að ef árshátíð stjórnarráðsins
færi fram á laugardaginn, og myndir
birtust af glöðu fólki á þeim vettvangi
að djamma, myndi sumt fólk springa
af bræði. Ákveðnar líkur eru á að alda
hneykslunar færi um samfélagið. Ég held
að ráðherrarnir hafi ekki nennt henni.
Sérstaklega ekki í kjölfarið á klúðrinu á
Þingvöllum. Og kaupum á skammlausri

vinargreiðaskýrslu Hannesar um að
hrunið sé útlendingum að kenna.

Mögnuð vinna
Ég held reyndar að það væri hægt að
skrifa ágæta skýrslu um að hrunið sé
frekar Hannesi að kenna, en hvað um
það. Ég hef vissan skilning á þessu. Hver
nennir að djamma ef fólk er rosalega
reitt út í mann? Maður nennir ekki
leiðindum. Það er margt annað hægt að
gera um helgina. Fullt af nýjum þáttum
á Netflix. En þetta situr samt í mér. Af
hverju ekki að djamma? Hversu mörg ár
í viðbót á reiðin að ráða? Á hún sífellt að
trompa gleðina?
Eitthvað það magnaðasta sem ég varð
vitni að í eftirleik hrunsins, þegar ég sat
á þingi, var hin þrotlausa og ósérhlífna
vinna starfsfólks stjórnarráðsins, dag og
nótt, við að endurreisa Ísland. Verkefnin

voru gríðarleg. Það þurfti sterk bein
og taugar. Ísland var í raun gjaldþrota.
Það þurfti að endurreisa efnahaginn,
fyrirtækin, heimilin, orðsporið. Alls
konar fólk, í alls konar stöðum, lagði allt
í sölurnar. Vinna þess rataði sjaldnast
í fréttirnar, en það sem það gerði, það
tókst. Það tókst að endurreisa efnahag
þjóðarinnar. Til eru útreikningar sem
sýna að þjóðarbúið beið á endanum
engan fjárhagslegan skaða af hruninu.
Það er ótrúlega magnað. Klikkað.
Ekki það að nokkur hafi spurt mig, en ég
sjálfur ætla ekki að djamma á laugardaginn. Í ljósi sögunnar, atburðanna og
í krafti löngunar til þess að gleðin sigri
reiðina skora ég hins vegar á starfsfólk stjórnarráðsins að sletta ærlega úr
klaufunum, þótt það verði ekki árshátíð.
Ef einhverjir eiga inni sturlað djamm um
helgina, þá eru það þið.

Hágæða stigahúsateppi

Stigahúsateppin okkar eru slitsterk, ofnæmisprófuð og auðveld í þrifum. Gerum verðtilboð að kostnaðarlausu.
Komdu og sjáðu úrvalið. Bjóðum aðeins það besta fyrir þig.
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+

KOMDU MEÐ Í ÆVINTÝRI +
SEINASTI
SÉNS

GRÉTA GUÐJÓNSDÓTTIR
FARARSTJÓRI

MAROKKÓ 13.–20. OKTÓBER

10. NÓVEMBER — 8 DAGAR

Á KONUNGASLÓÐUM

KÚBA FALLEG OG KYNNGIMÖGNUÐ

VERÐ FRÁ 179.900 KR.

VERÐ FRÁ 348.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. MIKIÐ INNIFALIÐ.

JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
FARARSTJÓRI

10.–14. OKTÓBER

SYDNEY & CANBERRA

VALENCIA VINSÆL OG VINALEG

VERÐ FRÁ 929.900 KR.

VERÐ FRÁ 78.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

5.–8. MARS

ELTON JOHN MADISON SQUARE GARDEN

VERÐ FRÁ 174.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

:

SI
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G
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L2

VERÐ FRÁ 279.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna í 5 daga.

SI
GL
IN
G

8

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

JÓ

THAILAND NÁTTÚRUPERLAN KRABI

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. MIKIÐ INNIFALIÐ.

ÁSTRALÍA 31. JANÚAR – 17. FEBRÚAR

KRISTJÁN STEINSSON
FARARSTJÓRI

24. FEBRÚAR – 7. MARS

STRASSBORG AÐVENTUFERÐ

VERÐ FRÁ 148.900 KR.

CORAL PRINCESS 13. FEBRÚAR — 4. MARS

PANAMASKURÐURINN

VERÐ FRÁ 729.900 KR.

ÚRVALSFÓLK Á TENERIFE MEÐ JENNÝ

VERÐ FRÁ 229.900 KR.

INGA SÓLNES
FARARSTJÓRI

SINGAPORE TIL TOKYO

VERÐ FRÁ 659.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

GO
LF

JENNÝ ÓLAFSDÓTTIR
FARARSTJÓRI

DIAMOND PRINCESS 29. JANÚAR – 16. FEBRÚAR

GO
LF

ÚR
VA
LS
FÓ
LK

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

23. APR – 7. MAÍ, 23. APR. – 14. MAÍ, 30. APR. – 14. MAÍ

SR. HJÁLMAR JÓNSSON
FARARSTJÓRI

SPÁNN 12. 14. OG 19. OKTÓBER

SAMEINUÐU ARABÍSKU FURSTADÆMIN 19. FEBRÚAR – 3. MARS

HACIENDA DEL ALAMO

DUBAI OG ABU DHABI

VERÐ FRÁ 189.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

VERÐ FRÁ 499.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

EN

SK

IB

OL
TIN

N

Verð á mann m.v. 2 fullorðna í 15 daga.

LIVERPOOL LEIKIR VETUR 2018
PSV, HOLLANDI 13.–20. APRÍL

SIGRÍÐUR SARA
FARARSTJÓRI

KNATTSPYRNUSKÓLI ÚÚ & ASKLUKA

VERÐ FRÁ 239.900 KR.

Verð á mann í þríbýli.

FULHAM 9. NÓV. VERÐ FRÁ 137.900 KR.
MAN UTD 14. DES. VERÐ FRÁ 168.900 KR.
BURNLEY 8. MAR. VERÐ FRÁ 159.900 KR.

Flug, farangur, 3 nætur á 3 stjörnu hóteli og miði á leikinn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

SÉRTILBOÐ
FYRIR HÓPA TIL
MARRAKESH
ÞRJÁR BROTTFARIR Í OKTÓBER
SENDIÐ PÓST Á HOPAR@UU.IS
ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS

VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

INGIBJÖRG LÁRUSDÓTTIR
FARARSTJÓRI

FRAKKLAND 6.–10. DESEMBER
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SPORT

Nýjast

Kóngurinn Ólafur Jóh
Valur varð Íslandsmeistari annað árið í röð
eftir 4-1 sigur á botnliði
Keflavíkur í lokaumferð
Pepsi-deildar karla
í fyrradag.
FÓTBOLTI Það var glatt á hjalla á
Hlíðarenda eftir að Vilhjálmur
Alvar Þórarinsson flautaði leik Vals
og Keflavíkur í lokaumferð Pepsideildar karla á laugardaginn af.
Valsmenn unnu 4-1 og urðu þar með
Íslandsmeistarar annað árið í röð,
og í 22. sinn alls. Þetta er jafnframt í
fyrsta sinn síðan 1967 sem Valur ver
Íslandsmeistaratitilinn.
Síðan Ólafur Jóhannesson tók við
Val haustið 2014 hefur liðið unnið
stóran titil á hverju tímabili. Valsmenn urðu bikarmeistarar 2015 og
2016 og Íslandsmeistarar í fyrra.
Valsmenn endurtóku leikinn
í ár. Þeir fóru rólega af stað, voru
aðeins með sex stig eftir fyrstu
fimm umferðirnar en svo komu sex
sigurleikir í röð sem komu þeim í bílstjórasætið. Þrátt fyrir tap fyrir FH í
næstsíðustu umferðinni var Valur
í þeirri stöðu að þurfa aðeins að
vinna botnlið Keflavíkur til að verða
Íslandsmeistarar. Og það gekk eftir.

Pepsi-deild karla

Valur - Keflavík

Síðustu níu tímabil
Ólafs í efstu deild

4-1

1-0 Einar Karl Ingvarsson (8.), 2-0 Haukur
Páll Sigurðsson (14.), 3-0 Aron Kári Aðalsteinsson, sjálfsmark (19.), 4-0 Dion Acoff
(57.), 4-1 Helgi Þór Jónsson (88.).

Stjarnan - FH
FH
2003: 2. sæti í deild og bikar
2004: Íslandsmeistari
2005: Íslandsmeistari
2006: Íslandsmeistari
2007: 2. sæti í deild og bikarmeistari

0-1

0-1 Brandur Olsen (5.).

Breiðablik - KA

4-0

1-0 Thomas Mikkelsen, víti (5.), 2-0 Willum
Þór Willumsson (28.), 3-0 Willum Þór (35.),
4-0 Mikkelsen (67.).

Víkingur R. - KR

Hákarlarnir á Hliðarenda: Sigurbjörn Hreiðarsson, E. Börkur Edvardsson og
Ólafur Jóhannesson. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þetta var fimmti Íslandsmeistaratitillinn sem Ólafur vinnur á sínum
langa og merkilega þjálfaraferli. Eftir
fimm ára útlegð frá efstu deild sneri
Ólafur aftur til FH fyrir tímabilið
2003. Hann stýrði FH í fimm ár. Á
þeim tíma urðu FH-ingar þrisvar
sinnum Íslandsmeistarar, einu sinni
bikarmeistarar, lentu tvisvar í 2. sæti
í deild og einu sinni í bikar.
Ólafur sneri aftur í efstu deild
þegar hann tók við Val og tók upp
þráðinn frá tíma sínum hjá FH. Á
síðustu níu tímabilum Ólafs í efstu

deild hefur hann fimm sinnum orðið
Íslandsmeistari og þrisvar sinnum
bikarmeistari.
Með Íslandsmeistaratitlinum í ár
jafnaði Ólafur lærisvein sinn, Heimi
Guðjónsson, í fjölda titla. Óli B. Jónsson er sá eini sem hefur unnið fleiri
titla (6) en Ólafur frá deildaskiptingu 1955. Miðað við uppganginn á
Hlíðarenda og eldmóðinn sem Ólafur
býr yfir er margt ólíklegra en að hann
verði kominn á toppinn yfir sigursælustu þjálfara Íslands innan tíðar.

Valur
2015: 5. sæti í deild og bikarmeistari
2016: 5. sæti í deild og bikarmeistari
2017: Íslandsmeistari
2018: Íslandsmeistari

+PLÚS
Myndir frá leik Vals og Keflavíkur
og fögnuði Valsmanna má finna
á +Plús síðu Fréttablaðsins.
Fréttablaðið +Plús er eingöngu
í Fréttablaðs-appinu eða í
PDF-útgáfu blaðsins sem er
aðgengileg á frettabladid.is.

ingvithor@frettabladid.is

Kvaddi með þrennu

OPINN FUNDUR ÞRIÐJUDAGINN 2. OKTÓBER
KL. 12:45-14:00, STOFU N-132 Í ÖSKJU, HÁSKÓLA ÍSLANDS

Parísarsamningurinn
2 árum seinna
Hverju hefur verið áorkað og hvað þarf að gera?
Á fundinum verður farið yfir stöðu mála í
dag hvað varðar markmið Parísarsamkomulagsins, sem náðist í desember 2015, og
aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum.
Fjallað verður um þann árangur sem hefur
náðst auk þess sem gert verður grein fyrir
brýnustu verkefnunum framundan, bæði
frá sjónarhóli Íslands og Evrópusambandins.
Frummælendur:
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra
Michael Mann, yfirmaður sendinefndar ESB á Íslandi
Fundarstjóri: Guðrún Pétursdóttir, forstöðumaður Stofnunar
Sæmundar fróða um sjálfbæra þróun
Fundurinn fer fram á ensku og er opinn öllum

Sendinefnd ESB
á Íslandi

MÁNUDAGUR

ALÞJÓÐAMÁLASTOFNUN
RANNSÓKNASETUR UM NORÐURSLÓÐIR
HÁSKÓI ÍSLANDS

Nánari upplýsingar: www.caps.hi.is / www.esb.is / www.hi.is

UMHVERFIS- OG AUÐLINDAFRÆÐI

FÓTBOLTI Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði þrennu í síðasta leik
sínum á ferlinum, þegar ÍBV vann
Grindavík, 2-5, í lokaumferð Pepsideildar karla á laugardaginn. Það
var viðeigandi að Gunnar Heiðar
skyldi enda ferilinn á því að skora
á Grindavíkurvelli en þar skoraði
hann einmitt sitt fyrsta mark í efstu
deild árið 2001.
Gunnar Heiðar sneri aftur til
ÍBV um mitt
s u m a r
2015 eftir
mörg ár í
a t vi n n u mennsku.
Hann skoraði tíu mörk
í 17 deildarleikjum í fyrra
og sigurmarkið
í bikarúrslitaleiknum gegn
FH. Með því
t r yg g ð i h a n n
Eyjamönnum fyrsta
stóra titil sinn síðan
1998.
Gunnar Heiðar skoraði svo níu mörk í 18
deildarleikjum í sumar.
Hann skoraði alls 61
mark í 127 leikjum í efstu
deild á Íslandi. Gunnar
Heiðar varð markakóngur
efstu deildar 2004.
Ári seinna varð hann
m a r k a k ó n g u r s æ n s ku
úrvalsdeildarinnar en þá lék
hann með Halmstad. Gunnar Heiðar varð einnig næstmarkahæstur í sænsku deildinni 2012 þegar hann lék með
Norrköping.
Gunnar Heiðar lék einnig
með Hannover 96 í Þýskalandi,
Vålerenga og Fredrikstad í Noregi,
Esbjerg í Danmörku, Konyaspor
í Tyrklandi og Häcken í Svíþjóð.
Hann lék 24 landsleiki á árunum
2005-13 og skoraði fimm mörk.
Með sigrinum á laugardaginn
komust Eyjamenn upp í 6. sæti
Pepsi-deildarinnar. Það er besti

2-3

1-0 Rick Ten Voorde, víti (21.), 1-1 Óskar Örn
Hauksson (24.), 1-2 Atli Sigurjónsson (52.),
1-3 Halldór Smári Sigurðsson, sjálfsmark
(61.), 2-3 Geoffrey Castillion (70.).

Grindavík - ÍBV

2-5

1-0 Aron Jóhannsson (4.), 1-1 Gunnar Heiðar
Þorvaldsson (6.), 1-2 Gunnar Heiðar (10.),
2-2 Jose Sito Enrique (50.), 2-3 Jonathan
Franks (60.), 2-4 Kaj Leo í Bartalsstovu (83.),
2-5 Gunnar Heiðar (88.).

Fylkir - Fjölnir

7-0

1-0 Daði Ólafsson (27.), 2-0 Albert Brynjar
Ingason (38.), 3-0 Hákon Ingi Jónsson (41.),
4-0 Albert (66.), 5-0 Jonathan Glenn (74.),
6-0 Glenn (82.), 7-0 Albert (83.).
Rautt spjald: Guðmundur Karl Guðmundsson, Fjölni (52.).

Efri
Valur
Breiðablik
Stjarnan
KR
FH
ÍBV

46
44
40
37
37
29

Neðri
KA
Fylkir
Víkingur R.
Grindavík
Fjölnir
Keflavík

28
26
25
25
19
4

61

mark skoraði Gunnar Heiðar
Þorvaldsson í 127 leikjum í
efstu deild á Íslandi.
Keflavík vann Meistarakeppni
kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Meistarakeppni KKÍ kvenna

Haukar - Keflavík
árangur þeirra síðan 2013 þegar
þeir lentu einnig í 6. sæti.
Leikurinn í Grindavík var ekki
einungis kveðjuleikur Gunnars
Heiðars heldur stýrði Kristján
Guðmundsson ÍBV í síðasta
sinn í leiknum. Hann var tvö
ár við stjórnvölinn hjá liðinu
og gerði góða hluti, vann
stóran titil og kom Eyjamönnum í Evrópukeppni.
Eftirmaður hans verður
Pedro Hipólito sem
hætti hjá Fram í haust.
Portúgalinn stýrði
Fram í hálft annað
ár. Bæði tíma bilin endaði Fram
í 9. sæti Inkassodeildarinnar. – iþs

77-83

Haukar: LeLe Hardy 23/9 fráköst, Sigrún
Björg Ólafsdóttir 15, Þóra Kristín Jónsdóttir
13, Magdalena Gísladóttir 11, Rósa Björk
Pétursdóttir 7, Eva Kristjánsdóttir 4, Bríet
Lilja Sigurðardóttir 3, Akvilé Baronénaité 1.
Keflavík: Brittanny Dinkins 26, Bryndís
Guðmundsdóttir 18, Birna Benónýsdóttir
15, Salbjörg Sævarsdóttir 7/12 fráköst,
Erna Hákonardóttir 6, Telma Lind Ásgeirsdóttir 5, Embla Kristínardóttir 3, Katla Rún
Garðarsdóttir 3.

Tindastóll vann Meistarakeppni
karla. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Meistarakeppni KKÍ karla

KR - Tindastóll

72-103

KR: Julian Boyd 28, Sigurður Á. Þorvaldsson
10, Björn Kristjánsson 7, Dino Stipcic 5,
Vilhjálmur Kári Jensson 5, Emil Barja 5, Jón
Arnór Stefánsson 4, Ólafur Þorri Sigurjónsson 3, Orri Hilmarsson 3, Þórir Lárusson 2.
Tindastóll: Urald King 27, Pétur Rúnar
Birgisson 19, Brynjar Þór Björnsson 17,
Danero Thomas 12, Dino Butorac 11, Viðar
Ágústsson 5, Ragnar Ágústsson 3, Helgi
Freyr Margeirsson 3, Finnbogi Bjarnason 2,
Hannes Ingi Másson 2, Helgi Rafn Viggósson 2.
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PS4
PR
R
O
1TB
B Fortnite pakki með 5000VV Bucks
64.990

PS4
500GB Fortnite pakki með
eð 5000V-Bucks
46.990

NES MIN
MINI
NI H
HD
D

SNES M
MINI
INI H
HD
D

MEGGADRIVE HD

C64 MINI HD

ATARI GOOLD HD

Með 30 vinsælum leikjum

Með 20 ﬂottum leikjum

Með 85 leikjum, Sonic oﬂ.

Með 64 leikjum, Monty Mole

Meðð 120 leikjum, Pitfall oﬂ.

12.990

12.990

14.990

16.990

19.990
SENDUM

FRÍTT
ÖRUR
ALLAR V 10kg
ALLT AÐ

Reykjavík 1 Hallarmúla 2 E 563 6900 | Akureyri 1 Undirhlíð 2 E 430 6900
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S
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ÁR
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A
2018 H Á ACER
FR

14” FHD IPS
S

17
7

Ultra-Narrow skkjáraammi

14”
14
4 FHD IPS

13” FHD IPS

IIntel
t N5
5000

Intel
i7 85
8550U
5C50örgjörvi
U
4.0GHz Turbo Quad Core

1
1920x1080
snertiskjá
iskjár

Ultraa--Narrow skjárammi

ímar

Intel N4
4000
40
000
00

STYLUS PENNI

2.6GHz Burst Dual Core

2.7GHz Pentium Quad Core

4GB
minni
DDR4
DDR
4 2400
2400MHz
MHz

8GB minni

128GB
SS D
M.2 diskur

256GB SSD

8GB
minni
DDR4 2400 MHz
512GB SSD

DDR4
DDR
4 2400
2400MHz
MHz

M.2 diskur

M.2 diskur

SWIFT 1 2018
Ný kynslóð Ultra-thin
lúxus fartölva með
baklýstu lyklaborði og
17 tíma rafhlöðu

79.990
Byltingarkennd 2018
útgáfa í lúxus gulli

W10
Pro
Win
Windows
n
s 10 Pro 64-bit

SWIFT 1 2018
Nýja lúxus línan með
enn öﬂugri 4 kjarna
örgjörva, ﬁslétt og örþunn úr gegnheilu áli

SPIN 5 2018

119.990

Fjölhæf lúxusfartölva
með IPS fjölsnertiskjá
sem hægt er að snúa
360° og Stylus penna

Nýja öﬂugri lúxus línan
kemur í 5 glitur litum

179.990
Fjölhæf og öﬂug Acer
360° lúxusfartölva ;)

Hasselblad myndavél
1’’ CMOS myndaﬂaga
Hyperlapse upptaka
10-bit litaprófíll

20”
HCD+fyvyvieieLewwEskDkjájárr
16
600x9
600
0x900
0 Com
Intel J3
J3060

Intel
i5 7400
0T
3 GHz Turbo Quad Core
3.0
8GB minni

2.4
48GH
8GHzz Burs
Burs
urstt Dual
Dual
ual Co
C re örg
gjörv
jör
örvi

8GB
minni
DDR3 1600 MHz
1TB disku
ur

DD
DR4 24
400MHz

256GB SSD
M.2 diskkur

og DVD skrifari

LENOVO M710q TINY
Glæsileg öﬂug smátölva,
lyklaborð og mús fylgir

99.990

ACER AIO AC20-720
Stórglæsileg 20’’ skjátölva
frábær sem heimilistölva

79.990

DJI MAVIC 2 PRO
Nýjasti DJI dróninn nú með
Hasselblad 4K myndavél

199.990

VATNSHELT
9.990

128GB

SSD

IDEAPA
IDEAPAD
AD V110
Fislétt með öﬂugu AC þráðlausu neti
39.990
80TF0032MX

LENOVO
IT TAB
Frábær 10” spjaldtölva frá Lenovo
19.990
ZA1U0083SE

NOKIA
1 SNJALLSÍMI
SNJALLSÍM
Með tvær HDR myndavélar á frábæru verði
19.990
NOKIA 1

GPS
KRA
KRAKKAÚR
Ú
GPS snjallúr með 1,22’’ LED skjá
6.990
WONLEX

HUNTER
UNTER BAKPOKI
Rúmgóður 17” fartölvubakpoki
9.990
HUNTER

+'  $,! #"!*

M Á N U DAG U R

1 . O K TÓ B E R 2 0 1 8

KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

Guðrún Sörtveit er glæsileg. Hún uppsker aðdáun fyrir að vera ófeimin að sýna að hún hefur íturvaxnar mjaðmir og læri. MYNDIR/ANTONÍA LÁRUSDÓTTIR

.FMUVCFUVS

Konur eru ekki
í einni stærð
Guðrún Helga Sörtveit fann sjálfstraust sitt aukast eftir að hún blómstraði á
samfélagsmiðlum. Hún er meðvituð um að ungar stúlkur fylgi henni og vill
vera góð fyrirmynd. Að vera góð manneskja gerir hana hamingjusama. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

að rækta vinaböndin. Það er ekki
nóg að tala við fólk í gegnum samfélagsmiðla og læka við myndir;
við verðum líka að hittast og tala
saman, spyrja hvernig okkur líður,
knúsast og vera til staðar í raunheimum. Þetta eru fleiri orðnir
meðvitaðir um því netið getur
einangrað fólk og það vill stíga út
fyrir þann ramma á ný.“
Guðrún segist heppin með vinkonur og vera góð vinkona sjálf.
„Við hittumst oft og spjöllum,
hlustum og erum til staðar í gleði
og sorg. Við þurfum ekki í sífellu
að pósta myndum af okkur saman
til að sanna fyrir heiminum að við
séum bestu vinkonur. Við vitum
það sjálfar. Sönn vinátta snýst ekki
um að sýna myndir af því hvað
við erum hamingjusöm heldur að
rækta samskiptin í raun og sann.
Ég eignaðist vinkonur mínar þegar
við vorum sjö ára í Lækjarskóla.
Við erum nánar, vitum allt hver um
aðra og allt er svo eðlilegt með þeim
að þær eru mér sem systur,“ segir
Guðrún sem á tvo eldri bræður.

thordisg@frettabladid.is

É

g er ekkert sérstaklega norsk
í mér en ég er afar stolt af
norsku ættarnafninu,“ segir
Guðrún Helga Sørtveit. Föðurafi
hennar er Norðmaður.
„Afi kynntist íslenskri föðurömmu minni þegar hún var sautján
ára og hún varð fljótt barnshafandi.
Síðan skildi leiðir; afi fór til Noregs
og bæði eignuðust aðra maka og
börn. Pabbi vissi því ekki hver faðir
hans var fyrr en um tvítugt að hann
leitaði hans og fann að áeggjan
mömmu. Þá kom afi til Íslands að
hitta son sinn og þau amma hittust
aftur og urðu ástfangin á ný,“ segir
Guðrún um rómantíska ástarsögu
ömmu sinnar og afa sem þá voru
skilin við sína fyrri maka og eru nú
hjón í Noregi.
„Við förum því oft til Noregs til
samfunda við föðurfjölskylduna
sem tók pabba svo vel og samskiptin eru yndisleg. Mér leiddist þetta
ættarnafn mjög á æskuárunum
vegna eilífra spurninga en þegar ég
eltist tók stoltið yfir og mér þótti
æ vænna um nafnið vegna þess að
það minnir mig á norska afa minn
og fjölskylduna úti,“ segir Guðrún.

Eðlilegt slit olli vanlíðan

Hrósað fyrir vöxtinn
Guðrún er vinsæl samfélagsmiðlastjarna en hlédræg að eðlisfari.
„Upphaflega fór ég á Snapchat
með viðskiptahugmynd til að
trekkja til mín fleiri viðskiptavini
í förðun en fljótlega vatt það upp
á sig og varð enn stærra þegar ég
byrjaði að blogga á Trendnet. Ég
hef gaman af því að kenna sitthvað
um tísku, förðun og lífsstíl og hjálpa
öðrum með ráðum og dáð,“ segir
Guðrún sem er förðunarfræðingur
og hóf nýlega að kenna við Make
Up Studio Hörpu Kára. Hún er líka
á þriðja ári í viðskiptafræði við
Háskóla Íslands þaðan sem hún
ætlar í meistaranám í markaðsfræði.
„Snyrtiáhuginn kviknaði á unglingsárunum. Mig langaði að byrja
að blogga miklu fyrr en var feimin
og átti erfitt með að opna á líf mitt
og leyfa fólki að kynnast mér. Svo
einn daginn lét ég slag standa og
held að það sé besta ákvörðun
sem ég hef tekið. Það hefur opnað
margar dyr og auðvitað er engu líkt
að geta sinnt því sem manni þykir
skemmtilegast á degi hverjum,“
segir Guðrún og fann sjálfstraustið
eflast eftir að hún fór að leggja sitt
lóð á vogarskálar samfélagsmiðla.
„Áður hafði ég enga trú á sjálfri
mér en það breyttist smám saman.
Ég hætti að velta mér upp úr áliti
annarra því það gerir engum gott.
Svo sjóaðist ég fyrir framan myndavélina og fann þor til að tala í stað
þess að skrifa það sem mér lá á
hjarta,“ segir Guðrún sem fær mikil
viðbrögð frá fylgjendum sínum.

Guðrún var nýlega gerð að sérlegum sendiherra förðunarvöruframleiðandans Real Techniques á Íslandi.

Við þurfum ekki að
pósta myndum af
okkur saman til að sanna
fyrir heiminum að við
séum bestu vinkonur.
Við vitum það sjálfar.
Guðrún Helga Sørtveit

„Mér þykir merkilegt að fólk gefi
sér tíma til að senda mér jákvæð
og uppbyggjandi skilaboð. Margir
virðast tengja við mig og ég fæ hrós
fyrir útlitið því ég er ekki dæmigerð
í vexti og með stór læri og mjaðmir.
Þótt ég leggi ekki meðvitað áherslu
á jákvæða líkamsmynd finnst mér
gott að fólki líki það vel,“ segir
Guðrún og fær líka skilaboð frá
stelpum sem hafa þorað að klæðast
ákveðnum fötum af því að hún
gerði það.
„Það er nú eitthvað sem unglingurinn ég hefði haft gagn af á sínum
tíma og ég get ekki ímyndað mér
hvernig það er að vera unglings-

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
Leiðsögn erlendra og innlendra ferðamann um Ísland.
! Flest stéttarfélög styrkja nemdur til náms.
! Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu.
Helstu námsgreinar:
! Helstu viðkomustaðir ferpamanna á Íslandi í máli og myndum.
! Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
! Saga landin, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
! Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.
Umsögn: Fyrir nokkrum áruð stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu
að kennslunni og áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn
á námsefninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem
landið okkar er og virðingu sem okkur ber að sýna í því. Kennararnir voru
mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu
til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22
     

stúlka í dag. Ég held að það sé mjög
erfitt því pressan er svo mikil á að
vera fullkomin og enginn maður
með mönnum nema hann eigi
nýjustu Gucci-töskuna, sem er auðvitað fásinna. Kröfurnar byggja á
óraunsæi og því geri ég í því að vera
líka ómáluð, sem mér þótti óhugsandi á unglingsárunum. Sannleikurinn er þó sá að engin vaknar
með upprúlluð augnhár, mótaðar
augabrúnir eða silkimatta húð.“

eiga nýjustu tískufötin eða vera
ekki svona eða hinsegin. Stelpur nú
þurfa að hafa þykkan skráp til að
verða ekki vansælar út af slíku og þá
er gott að sjá að líf samfélagsstjarna
er ekki bara svart og hvítt og að þar
sé manneskja sem á sínar vonir og
þrár en upplifir líka vonbrigði og
verri tíma en myndirnar sýna.“

Hamingjan er góðmennska

Óraunsæjar glansmyndir
Guðrún vonast til að hún sé unglingsstúlkum og ungum konum góð
fyrirmynd.
„Það er ekki markmið í sjálfu
sér, en ég hef alltaf á bak við eyrað
að ungar stelpur fylgjast með mér
og vil hafa góð áhrif á líf þeirra og
tilveru.“
Hún telur gott og erfitt að vera
ung kona í íslensku nútímasamfélagi.
„Ungar konur eru upp til hópa
vel til hafðar og flottar, og flestar
virðast þær uppfullar af sjálfstrausti. En það er erfitt að horfa upp
á glansmyndir á netinu og bera sig
saman við konur sem birta af sér
myndir sem er búið að eiga við og
teknar með bjútífilter til að sýnast
sem fullkomnastar. Stelpur sem
fylgjast með Kim Kardashian þurfa
að gera sér grein fyrir að hún vinnur
við að líta vel út og þar er legið yfir
flottu myndunum áður en ákveðið
er að birta þær.“
Því sé léttir að æ fleiri konur sýni
hvernig þær líta út frá náttúrunnar
hendi.
„Því þótt gaman sé að skoða
flottar myndir má ekki sökkva sér
í gerviheiminn og halda að lífið
sé fullkomið hjá þessum konum.
Öllum líður einhvern tímann illa
og maður sér ekki hvað er að gerast
á bak við tjöldin, hvort þar búi að
baki sorg eða erfiðleikar. Þegar ég
var unglingur voru samfélagsmiðlar
ekki jafn ríkur þáttur í lífi unglinga
en þó varð ég heltekin af því að
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í
formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið
fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Guðrún var sautján ára þegar hún
fann ástina hjá Steinari Gunnarssyni.
„Við kynntumst í gegnum sameiginlega vinkonu á Facebook. Ég
held að það sé auðveldara að finna
lífsförunautinn í dag en áður þegar
stelpur urðu að vonast eftir að hitta
draumaprinsinn á ballinu. Allt er
svo opið og gegnsætt og hægt að
fletta öllum upp, fylgjast með hver
er með hverjum og hverjir hættir
saman, því fólk er svo opið með að
pósta myndum af sér saman en svo
hættir það að pósta þegar ástin er
fyrir bí. Facebook er þó persónulegri miðill en svo að maður bæti
á vinalistann ókunnum gæja sem
manni líst vel á. Það er bara krípí
og miklu frekar að adda honum á
Snappinu.“
En þótt Guðrún lifi og hrærist í
heimi fegurðar segir hún fegurðina
ekki skapa sanna hamingju.
„Fegurð er afstæð og það sem mér
þykir fagurt hentar ekki öðrum.
Það að vera fallegur á samfélagsmiðlum eða að eiga allt í heiminum
gerir engan hamingjusaman,“ segir
Guðrún og veit upp á hár hvað gerir
hana hamingjusama.
„Það er að vera góð manneskja,
við sjálfa mig og aðra. Kærastinn
minn, fjölskyldan og vinkonur gera
mig líka hamingjusama. Þegar ég
var yngri fannst mér skipta mestu
að eiga allt en orðin 25 ára hef ég
áttað mig á að veraldlegir hlutir
skipta engu ef maður hefur engan
að tala við. Það er svo dýrmætt að
eiga góða að og hjá unga fólkinu
gleymist að ræða mikilvægi þess

Guðrún skartar skínandi demanti í
efri augntönn.
„Mér þykir vænt um þennan
demant og hann er orðinn hluti af
mér. Mér fannst hann töff þegar ég
var sautján ára og varð hissa þegar
mamma leyfði mér að fá hann því
ég mátti ekki fá göt í eyrun né húðflúr,“ segir hún og brosir.
Stíll Guðrúnar er rómantískur og
rokkaður í senn. Henni þykir best
að klæðast rifnum gallabuxum,
krúttlegum og kvenlegum toppi og
leðurjakka yfir. Hún er ófeimin að
sýna íturvaxinn líkamann og segir
það gert af brýnni sjálfsást.
„Sem betur fer er komið upp á
yfirborðið að konur eru ekki í einni
stærð. Þær eru af öllum stærðum
og gerðum, stórar, litlar, feitar og
mjóar, og allar jafn yndislegar.
Sjálfri leið mér illa yfir að vera með
slit á unglingsárunum og velti mér
upp úr því hvers vegna ég? Eins og
ég væri eina stelpan í heiminum
með slit. Svo talar maður við aðrar
stelpur og þær eru langflestar með
ummerki þess að hafa þroskast og
fengið stærri mjaðmir, rass, læri og
brjóst. Líkami þeirra breytist en því
fylgdi feluleikur sem gerir þær óöruggar. Flestar stelpur sem ég þekki
eru með slit og mér finnst geggjað
að fólk sýni að það sé alls konar.
Margar fyrirsætur ytra eru í yfirvigt
sem var áður tabú og vonandi er
þessi breyting til frambúðar.“
Guðrún segir skipta ungar konur
mestu að vera hamingjusamar.
„Að vera góðar og sannar manneskjur og njóta velgengni í einkalífi
og starfi. Mér þykja ungar, íslenskar
konur fádæma duglegar, þær eru
metnaðarfullar og hika ekki við
að mennta sig sem mest og láta
drauma sína rætast. Það er einstaklega hvetjandi og magnað að sjá.“
Á mánudagskvöldi, eins og öll
önnur kvöld, ætlar Guðrún að
setjast til borðs með Steinari sínum
og tala saman yfir kvöldmatnum,
sem gæti orðið taco eða ýsusporður.
„Við keyptum okkur íbúð í fyrra
og höldum fast í hefðir fjölskyldunnar að setjast saman við kvöldverðarborðið. Ég er alin upp við
að mega ekki vera í símanum við
matarborðið heldur sest fjölskyldan
saman og við förum hringinn til að
vita hvernig öllum líður og hvernig
dagurinn var. Kærastinn fékk áfall
þegar honum var fyrst boðið í mat
og við sátum í þrjá tíma að borða,
spjalla og hlæja. Það skiptir mig
miklu að varðveita svo dýrmæta
stund í amstri dagsins.“
Fylgstu með Guðrúnu á trendnet.is
og Instagram.

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 Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338
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,
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur

Finndu okkur
á Facebook

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Einbýli við Vatnsenda

M
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

693 3356

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla
Pétursson

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali
Stílisti.
899 9083
Löggiltur fasteignasali

S í ð a n

Snorri
Snorrason

Löggiltur Fasteignasali.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K

895-2115

1 9 9 5

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

Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | www.valholl.is

iklaborg og Jórunn löggiltur fasteignasali kynna
Breiðahvarf 4 við Vatnsenda í Kópavogi. Einbýlishús á lóð
sem er ævintýraleg. Eignin er skráð
hjá FMR sem einbýlishús, samtals
328,7 fm, sem skiptist í einbýlishús,
safn sem er steypt hús, teiknað
af Ingimundi Sveinssyni og hefur
verið innréttað, og tvær geymslur
sem eru byggðar sem sjálfstæð hús
og hafa verið innréttaðar.
Fasteignin stendur á einstaklega
fallegri lóð sem er þakin gróðri. Samkvæmt deiliskipulagi er leyfi fyrir að
byggja ofan á húsið. Húsið er 180,6
fm og skiptist í forstofu, fimm svefnherbergi, eldhús, borðstofu, baðherbergi, rúmgott alrými, stóra stofu
með mikilli lofthæð og arni, útgengt
úr stofu í garð.
Safnhúsið er steinsteypt, byggt
árið 1996 og er 94,7 fm að stærð.
Mjög sjarmerandi hús með mikilli
lofthæð. Hefur verið innréttað með
eldhúsi, baðherbergi, alrými og
þremur herbergjum.
Geymsla 1 er byggð árið 1987,

Leirvogstunga 12 - 270 Mos.

Húsið stendur á gróinni lóð á frábærum stað. Tvær geymslur í sérhúsum sem
hafa verið innréttuð og safnhús sem líka hefur verið innréttað fylgja eigninni.
er 26,7 fm að stærð og hefur verið
innréttuð með eldhúsi, baðherbergi,
herbergi og alrými
Geymsla 2 er byggð árið 1956,
er einnig 26,7 fm að stærð og hefur
verið innréttuð með eldhúsi, baðherbergi og alrými.
Garðurinn er hellulagður á milli
húsa en stéttin tengir húsin saman.
Snjóbræðsla undir stétt. Mikill trjágróður sem gerir lóðina ævintýralega.
Um er að ræða einstaka eign þar
sem stór fjölskylda getur komið

IÐ

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

HÚ

S

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær
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Mjög glæsilegt 253 m2 einbýlishús á einni
hæð með tvöföldum bílskúr á 1.014 m2
eignarlóð. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi með þvottaaðstöðu, 3 svefnherbergi,
eldhús, stofu og borðstofu. Auk þess er
aukaíbúð í bílskúr með baðherbergi og
eldhúsaðstöðu, einnig herbergi með baðherbergi í kjallara. V. 99,9 m.

OP

IÐ

Opið hús miðvikudaginn 3. október frá kl. 17:00
til 17:30

HÚ

S

OP

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

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

Laust strax

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær

S
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HÚ

Laus strax

Klapparhlíð 1, íbúð 305 - 270 Mosfellsbær

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30
154,4 m2 raðhús á tveimur hæðum í byggingu við Lofnarbrunn 24 í Reykjavík. Um er
að ræða 154,4 m2 miðjuraðhús á tveimur
hæðum með bílskúr og er skráð á byggingBSTUJHJTBNLWNUKØ§TLSÈ¶TMBOET
V. 54,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 3. október frá kl. 17:00
til 17:30

OP
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HÚ
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Gerplustræti 10 - 270 Mos.
HÚ

S

Hamratangi 15 - 270 Mosfellsbær
Opið hús miðvikudaginn 3. október frá kl. 18:00
til 18:30

OP

IÐ

Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:00 til 18:30
Nýjar fullbúnar 2ja herbergja íbúðir á 1. og 3. hæð í lyftuhúsi. Falleg gólfefni, vandaðar innréttingar, innbyggður kæli- og frystiskápur, innbyggð uppþvottavél og gluggatjöld frá Álnabæ.
Íbúð 01-08. 64,4 m2. V. 35,9 m.
Íbúð 03-11. 63,1 m2. V. 37,9 m (með bílastæði í bílageymslu).

Laust strax

Glæsileg 118,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð með
suðursvölum og glæsilegu útsýni á 3. hæð í lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílageymslu. Falleg íbúð á
frábærum stað í Mosfellsbæ, rétt við Lágafellslaug, World Class og golfvöll. V. 60,9 m.

50 ára og eldri

OP

IÐ

Íbúð 03-06. 62,5 m2 V. 36,9 m.

Falleg og rúmgóð 90,9 m2, 2ja herbergja með
fallegu útsýni og sólpalli á 1. hæð ásamt stæði
í bílageymslu í hæða lyftuhúsi. Falleg íbúð á
frábærum stað í Mosfellsbæ, rétt við Lágafellslaug, World Class og golfvöll. V. 51,9 m.

50 ára og eldri

94,9 m2 til 130,4 m2 nýjar glæsilegar íbúðir með bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi á fallegum
ÞUTâOJTTUB§Ó)FMHBGFMMTIWFSGJ¶CÞ§JSOBSTLJMBTUGVMMCÞOBSNF§JOOSÏUUJOHVNGSÈ"YJT ÈONFHJO
gólfefna. Gólf í baðherbergjum/þvottahúsum verða flísalögð.
5 herbergja íbúð. V. 53,9 m.

Falleg og björt 95,9 m2, 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á 2. hæð (1. hæð frá götu) í
nýlegu fjölbýlishúsi. Gott skipulag. Góð lofthæð.
Gólfhiti. Glæsilegt útsýni. Góð staðsetning. Stutt
er í skóla, leiksskóla, framhaldsskóla og alla
þjónustu. V. 50,9 m.

Klapparhlíð 1 , íbúð 103 - 270 Mosfellsbær

Lofnarbrunnur 24 - 113 Rvk.
IÐ

Nánari upplýsingar um eignina veitir
Jórunn löggiltur fasteignasali í síma
845-8958 eða jorunn@miklaborg.is
Opið hús á miðvikudag, 3. október frá
kl 17.30 – 18.

Álfhólsvegur 111 - 200 Kópavogur

OP

,+"3/"7&3)0-5*t.04'&--4#t4¶.*t'"9
WWW.FASTMOS.IS

sér vel fyrir saman, en samt allir út
af fyrir sig. Yndislegur trjágróður
umkringir húsin. Mikið návígi við
Elliðavatnið. Umhverfið laðar að
fólk á öllum aldri og býður upp á
fjölbreytni til útivistariðkunar fyrir
fjölskyldur sem og einstaklinga.

Opið hús þriðjud. 2. okt frá kl. 17:00 til 17:30
67 m2, 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með
sér inngangi og verönd. Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Annað herbergið er skráð sem geymsla
skv. teikningu. V. 37,5 m.

HÚ

S

Vel staðsett 267,8 m2 einbýlishús á einni
hæð. Eignin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús,
geymslu, tvö baðherbergi, sjónvarpshol, fjögur
svefnherbergi og þvottahús. Einnig er til staðar
32,6 m2 sólskýli sem ekki er skráð í fermetratölu.
V. 99,5 m.

Fasteignaráðstefna um
kaup á húseign á Spáni.
6. og 7. október 2018
RADISSON BLU SAGA HOTEL

REYKJAVÍK
Inngangur Landsbókasafns megin | Opið 10:00 – 18:00

• KYNNINGAR. Öﬂugustu byggingaraðilar á svæðinu kynna verkefni sín.
• EIGNIR Í BYGGINGU . Fáðu upplýsingar um 40 glæsileg verkefni
byggingaraðila á svæði Costa Blanca.
• FYRIRLESTRAR. Haldnir verða fyrirlestrar um kaupferlið á Spáni.
• RADISSON BLU SAGA HOTEL REYKJAVIK. Fáðu svör við öllum
spurningum á einum og sama staðnum

Skipulagt af

Fáðu fría aðgöngumiða á www.fasteignaspaniexpo.com

»TLVNFGUJSÚMMVNTUS§VNPHHFS§VNFJHOBÈTLSÈ
4LP§VNPHNFUVNTBNEHVST4BOOHKÚSOTÚMV¢ØLOVO

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
SíNJtGBTUNBSL!GBTUNBSLJTtXXXGBTUNBSLJT
+ØO(V§NVOETTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ
(V§NVOEVS5I+ØOTTPOMÚHHGBTUFJHOBTBMJ

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu við Naustavör í Kópavogi og í Hlíðahverﬁ í Reykjanesbæ. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
Heil húseign og viðbótarbyggingarréttur á frábærum stað við Skólavörðustíg.

Hallkelsstaðir - Borgarﬁrði

150,2 fermetra heil húseign á 216,0 fermetra
eignarlóð við Skólavörðustíg 36 í Reykjavík auk
mögulegs 132,0 fermetra viðbótarbyggingarréttar
á lóðinni skv. fyrirliggjandi samþykktu deiliskipulagi.

tIFLUBSBKÚS§B§)BMMLFMTTUÚ§VNÓ#PSHBSﬁrði.
t+ÚSðin er staðsett í næsta nágrenni við Húsafell
og með útsýni að Langjökli, Eiríksjökli, suður
eftir Hallmundarhrauni og inn á Arnarvatnsheiðina.

t&JHOJOTLJQUJTUÓWFSTMVOBSI§BVLÓCÞ§BSTLSJGstofu á efri hæð og í risi hússins.
t4LWGZSJSMJHHKBOEJEFJMJTLJQVMBHTUJMMÚHVFSHFSUSÈ§
fyrir verulegri stækkun verslunarhæðarinnar inn
í lóðina og að gerðar verði þaksvalir ofan á hluta
þeirrar hæðar. Á efri hæðum er gert ráð fyrir
skrifstofum eða íbúðum.
t&JHOJO TFN¢BSGOBTUNJLJMMBFOEVSCØUB HFUVS
verið laus við kaupsamning.

t(PUUCFJUBSMBOEFSÈKÚS§JOOJPHTUVUUFSÓBMMB
þjónustu í Húsafelli.
t Á jörðinni stendur 154,3 fm. hús á þremur
pöllum og með rislofti. Þá er á jörðinni hlaða,
fjós, fjárhús, reykhús o.ﬂ.
t Vel staðsett jörð nærri höfuðborginni, sem nýta
má með margvíslegum hætti, t.d. í sambandi
við ferðaþjónustu.

Hér er um að ræða einstakt tækifæri til að
eignast heila húseign við fjölförnustu verslunargötu borgarinnar.

Lómasalir 12 – Kópavogi. Mjög góð 4ra herbergja íbúð.
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Boðagrandi 2a. 2ja herbergja íbúð með tvennum svölum.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl.
17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 124,2 fm. íbúð á 3. hæð að
meðtaldri sér geymslu. Íbúðin er með rúmgóðum
svölum til suðvesturs og sér bílastæði í bílageymslu. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til
vesturs og norðurs. Fallegt útsýni að Skarðsheiði,
Esju og út á sundin. Þrjú svefnherbergi. Þvottaherbergi inn af eldhúsi. Gengið er inn í íbúð af opnum
stigapalli með glerlokun að hluta.

S
HÚ
IÐ G
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl.
17.15 – 17.45
Mjög björt 83,6 fm. íbúð að meðtalinni geymslu á
2. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í vesturbænum.
Sér bílastæði í bílageymslu fylgir eigninni. Svalir til
vesturs út af stofu með útsýni til sjávar og svalir
til suðurs út af eldhúsi. Rúmgott herbergi með
góðu skápaplássi. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Húsið er klætt með áli og því viðhaldslítið. Snyrtileg
sameign.

Stutt í Salaskóla, Salalaug, Kórinn íþróttasvæði
og Golfklúbb Garðabæjar.

Verð 46,3 millj.

Verð 51,9 millj.

Lundarbrekka 2 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð með suðursvölum.
S
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá
kl. 17.15 – 17.45
Góð 96,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu
við Lundarbrekku.
Suðursvalir og sérinngangur af svölum. Íbúðin er
með gluggum til norðurs og suðurs og er mjög
björt. Nýlegar ljósar innréttingar eru í eldhúsi. Björt
og rúmgóð stofa. Sjónvarpshol. Tvö góð herbergi.
Sameign hússins er öll mjög snyrtileg.

Tjarnarmýri 37 - Seltjarnarnesi. 4ra herbergja íbúð – laus strax.
SS
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Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Góð 94,4 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi
við Tjarnarmýri á Seltjarnarnesi. Sérmerkt stæði í
bílageymslu fylgir eigninni. Rúmgóðar ﬂísalagðar
svalir til suðurs út af eldhúsi. Rúmgóð stofa. Þrjú
góð herbergi. Mjög góð staðsetning, stutt í alla
þjónustu.
Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 48,9 millj.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 38,9 millj.

Naustabryggja. 5 herbergja íbúð með tvennum svölum.

Garðhús - Grafarvogi. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Mjög góð 177,3 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum með tvennum svölum auk sjónvarpsherbergis á millilofti og sér bílastæðis í bílageymslu í
álklæddu fjölbýlishúsi við Naustabryggju.
Mjög mikil lofthæð er á hluta efri hæðar íbúðarinnar
og gólfsíðir gluggar eru í stofum á báðum hæðum
og íbúðin því mjög björt. Eldhús með fallegum
innréttingum og eyju. Fjögur herbergi. Tvö baðherbergi.

Verð 69,9 millj.

Björt og vel skipulögð 150,6 fm. íbúð á 3. og 4.
hæð, efstu hæðir, með rúmgóðum svölum til suðurs
og fallegu útsýni til norðurs.
Tvö baðherbergi eru í íbúðinni. Eldhús er endurnýjað á afar vandaðan og glæsilegan máta með
vönduðum eldhústækjum. Tvö svefnherbergi. Opið
rými sem er sjónvarpsrými og skrifstofa. Nýlegt
parket á aðalhæð. Íbúðinni fylgir 20,6 fm. bílskúr.
Staðsetning er afar góð. Stutt er í leikskóla, grunnskóla og íþróttasvæði.

Verð 59,9 millj.

Laufrimi 3 - Grafarvogi. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Hringbraut 65. 3ja herbergja íbúð á efri hæð.
72,9 fm. íbúð á 2. hæð, efstu hæð við Hringbraut.
Útgengi úr stofu á góðar suðvestursvalir.
Auk þess er útgengi á norðvestursvalir frá stigapalli sameignar. Rúmgott risloft yﬁr hluta íbúðar.
Stofa með glugga til suðvesturs. Tvö svefnherbergi. Tvær sérgeymslur í kjallara fylgja íbúð. Sameiginlegur inngangur með íbúð neðri hæðar.
Lóðin er með hellulagðri verönd til suðvesturs.
Tyrfð lóð liggur frá verönd.

Verð 38,9 millj.

Mjög góð 94,6 fm. íbúð að meðtöldum 17,8 fm.
bílskúr á efri hæð með svölum til vesturs í góðu
fjölbýlishúsi við Laufrima. Sér geymsla í kjallara.
Eignin lítur vel út að utan sem innan. Nýlega er
búið að skipta um harðparket á gólfum, skáp í forstofu og innréttingu á baði. Stofa með gluggum til
vesturs. Útgengi á svalir eru úr eldhúsi. Húsið var
málað fyrir um 4 árum síðan og lítur vel út. Rimaskóli í næsta nágrenni sem og Borgarholtsskóli og
leikskólinn Laufskálar.

Verð 39,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

HÁALEITISBRAUT 21
108 REYKJAVÍK

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

NEÐSTALEITI 3
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 168,2 fm íbúð á 1. hæð og í kjallara ásamt 31,8 fm stæði í bílageymslu, samtals 200 fm. Um er að 133,5
fm íbúð á 1. hæð ásamt 34,7 stúdíó íbúð í kjallara sem hægt er nýta sér eða sem hluta af íbúðinni. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús,
þrjú herbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og sér þvottahús. Í kjallara er sér íbúðaraðstaða sem er innangengt í frá holi en einnig
hægt að ganga inn í frá sameignargangi. V. 69,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

DALALAND 10
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Glæsilegt 287,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Háaleistisbraut í Reykjavík. Húsið sem er teiknað af Kjartani Sveinssyni stendur
á 899 fm lóð. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 5-6 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, garðskála og hol. Innbyggður
bílskúr. Svalir með lokunarkerfi. Húsið var mikið endurnýjað á árunum 2010-2015. Falleg afgirt gróin lóð með timburverönd og heitum
potti. Stórt upphitað bílaplan og skjólveggur meðfram lóðinni. Örstutt í skóla, leikskóla, íþróttasvæði, verslanir og alla helstu þjónustu.
V. 119 m.
Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is
Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

ÁSENDI
Logaland823
108 REYKJAVÍK
Reykjavík

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

79 m²

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Glæsileg 2ja herbergja 109 fm íbúð á 2. hæð við Vatnsstíg 20-22 í Skuggahverfinu. Í íbúðinni er borðstofa/stofa, svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Geymsla í kjallara. Svalir til vesturs. Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
Frábær staðsetning í miðborginni. V. 64,9 m.
Opið hús mánudaginn 1. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

ÁSENDI
8 16
Stóragerði
108 REYKJAVÍK
Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 5 herbergja 120 fm íbúð ásamt 19,1 fm bílskúr í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í Fossvogi. Samtals 139,1 fm. Íbúðin
skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi og þvottahús (sem var áður herbergi og mætti breyta aftur). Stórar suðursvalir
og útsýni. Húsið er staðsett innst í rólegri botnlangagötu og fyrir neðan húsið er opið svæði. Örstutt er í leikskóla, skóla, verslanir og
þjónustu. V. 60,9 m.
Opið hús mánudaginn 1. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

79 m²

BORGARGERÐI
Langahlíð 15 6
108
REYKJAVÍK
105 Reykjavík

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Falleg 3ja herb. 93 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka herbergi er í kjallara. Endurnýjað eldhús og
baðherbergi. Suðursvalir eru útaf stofu. Mjög góð íbúð
á eftirsóttum stað. Stutt í skóla, verslanir og alla helstu
þjónustu. V. 40,9 m.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Falleg talsvert endurnýjuð 106,3 fm 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð í fjölbýli á vinsælum stað í Hlíðunum. Geymlur
íbúðarinnar eru í risi og hefur ein geymslan verið nýtt
sem herbergi. Húsinu hefur verið vel við haldið í gegnum
árin. V. 52,9 m. Opið hús fimmtudaginn 4. okt. milli 17:45
og 18:15. Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í
Fossvogi. Húsið er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6
fm. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í
suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Frábær
staðsetning. V. 84,9 m. Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli
17:15 og 17:45. Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson
lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI
8 30A
Óðinsgata
108
REYKJAVÍK
101 Reykjavík

BORGARGERÐI
Sólvallagata
11 6
108
REYKJAVÍK
101 Reykjavík

79 m²

OPIÐ HÚS
Um er að ræða 122,3 fm 4 herbergja bakhús á þessum
frábæra stað miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist
í forstofu/hol, tvö svefnherbergi, tvær stofur, eldhús,
baðherbergi og íbúðarherbergi í kjallara.
Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli 16:15 og 16:45.
V. 53,5 m. Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Mjög falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri
sérhæð í 3-býlishúsi við Sólvallagötu. Tvær samliggjandi
stofur, borðstofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö herbergi, tvö
baðherbergi. Svalir. Frábær staðsetning. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu. V. 79,5 m.
Opið hús mánudaginn 1. okt. milli 17:30 og 18:00.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

BORGARGERÐI
Seilugrandi
9 6
108
REYKJAVÍK
107 Reykjavík

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli (ein hæð upp
frá aðalinng.). Björt stofa með stórum gluggum. Vestursvalir. Frábær staðsetning í Vesturbænum. Örstutt í
leikskóla, skóla, verslanir, sundlaug og heilsurækt. V. 33,8
m.Opið hús miðvikudaginn 3. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs.Hreiðar
Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

GRENSÁSVEGUR 11
Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í
viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
Sími 896 1168

Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

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

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

SÆVARGARÐAR 9
170 SELTJARNARNES

SUÐURGATA 100
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt 182,7 fm einbýlishús með bílskúr á einni hæð á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús,
fjögur herbergi, baðherbergi, snyrtingu og þvottahús. Þá er búið er innrétta bílskúr að hluta sem svefnherbergi og baðherbergi. Húsið
var endurnýjað að miklu leyti árið 2004 á vandaðan og smekklegan hátt. Lóðin var einnig endurgerð en þar eru tvær stórar afgirtar
verandir, önnur með heitum potti. V. 109 m.
Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

ÁSENDI 8 2
Rjúpnasalir
108
201 REYKJAVÍK
Kópavogur

79 m²

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Mjög falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð
í litlu fjölbýlishúsi. Sér inngangur af svalagangi. Íbúðin
skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi,
geymslu og forstofu. Einnig er geymsla í kjallara. Fallegt
útsýni. Sameiginleg lóð með leiktækjum. V. 45,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 84
Fellsmúli
108 REYKJAVÍK
Reykjavík

BORGARGERÐI34
6
Digranesvegur
108
200 REYKJAVÍK
Kópavogur

79 m²

OPIÐ HÚS
2ja herb. 58,3 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, herbergi og
baðherbergi. Svalir til suðausturs. Sér geymsla í kjallara.
Snyrtileg sameign. Búið er að endurnýja drenlagnir og fl.
Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 29,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 3. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

79 m²

ÁSENDI 86
Eyrarholt
108
220 REYKJAVÍK
Hafnarfjörður

79 m²

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

BORGARGERÐI
Grýtubakki
30 6
108
109 REYKJAVÍK
Reykjavík

BORGARGERÐI
Lækjasmári
4 6
108
201 REYKJAVÍK
Kópavogur

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu 115,1 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt bílskúr við Eyrarholt í Hafnarfirði. Íbúð og
bílskúr eru samtals 142,4 fm. Húsið er lyftuhús, mjög vel
staðsett á fínum útsýnisstað. Parket. Góðar innréttingar.
Yfirbyggðar svalir að hluta. Laus við kaupsamning. V. 47,9
m.Opið hús mánudaginn 1. okt. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Falleg og vel skipulögð 122,7 fm, 4 herbergja íbúð á 6.
hæð í vel staðsettu lyftuhúsi við Lækjasmára í Kópavogi.
Bílastæði í bílakjallara. Rúmgóðar svalir sem eru að
hluta til yfirbyggðar og snúa til suðurs. Stutt í verslun og
þjónustu. V. 52,9 m.Opið hús mánudaginn 1. okt. milli
17:00 og 17:30. Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

BORGARGERÐI
6
Ásbrekka
5
108
225 REYKJAVÍK
Garðabær

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Góð 69,2 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með glæsilegu
útsýni yfir Rauðavatn. Sér þvottahús innan íbúðar. Íbúðin
skiptist í anddyri, þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofu,
borðstofu og svefnherbergi. Nýleg innrétting í eldhúsi.
Endurnýjað baðherbergi. V. 33,4 m.
Opið hús mánudaginn 1. okt. milli 17:15 og 17.45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

Vorum að fá í sölu mjög fallegt og mikið endurnýjað 201,3 fm einbýlishús með bílskúr við Suðurgötu í Reykjavík. Húsið sem er á tveimur
hæðum auk kjallara skiptist m.a. í stofu, eldhús, 6 herbergi og þrjú baðherbergi. Úr stofu er gengið út á verönd. Mjög góð staðsetning.
Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 95 m.
Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlu n.is
Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Rúmgóð og björt 4-5 herb. samtals 153,2 fm íbúð í litlu
fjölbýlishúsi við Digranesveg í Kópavogi. Bílskúr tilheyrir.
Sér inngangur. Suðursvalir. Frábært útsýni. Nýlega standsett baðherbergi. Stutt í skóla, verslanir og alla helstu
þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 49,9 m.
Opið hús mánudaginn 1. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 8249096.

ÁSENDI21
8
Reykás
108
REYKJAVÍK
110 Reykjavík

Kamilla Björk
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Talsvert endurnýjuð 3ja herb. 84,0 fm íbúð á 2.hæð í
fjölbýlishúsi í Bökkunum. Stofa og tvö herbergi. Fallegt
rúmgott eldhús. Svalir til suðurs. Endurnýjaðir gluggar
og gler að hluta, gólfefni og fl. Falleg vel skipulögð íbúð.
Skólar og önnur þjónusta í nágrenninu. V. 33,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899-1882.

Mjög góð 95.9 fm 3ja herbergja íbúð við Ásbrekku í
Garðabæ. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi og tvö rúmgóð herbergi. Þvottahús er innaf
baðherbergi. Sér inngangur. Svalir útaf stofu. Fallegt
útsýni. Mjög góð íbúði í litlu fjölbýlishúsi. V. 42,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 2. okt. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

OPIÐ HÚS

SÍMI 588 9090

MIÐVIKUDAGINN 3. OKTÓBER MILLI KL. 17.00 OG 18.00

Frakkastígsreitur

· Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.

FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B

· 2ja herb. verð frá 41,9 m.

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 2ja,

· 3ja herb. verð frá 55,9 m.

3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

· Ein 4ra herb. íbúð eftir (147,2 fm)

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

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

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

BOÐAÞING 18 - 20, KÓPAVOGI

OPIÐ
HÚS

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

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Hreiðar Levy Guðmundsson
nemi til lögg. fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Sigurður Tyrﬁngsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Hlíðarhjalli 10 - Kópavogur

Mosarimi 55 - Reykjavík

OP

IÐ

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

OP

IÐ

HÚ

S

TIL AFHENDINGAR STRAX - FULLBÚNAR ÍBÚÐIR
Opið hús mánudaginn 1. okt. frá kl: 17-18:00.
Til sölu glæsilegar nýja 2ja og 3ja herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, ísskáp og uppþvottavél.
Verð frá 45 til 65 millj.

Opið hús mánudag 1. okt frá 17:15-17:45
Falleg 122,6 fm penthouse 3ja íbúð með bílskúr
á besta stað í Kópavogi. Frábært útsýni!
Verð 52.9 millj.

Þorrasalir 5-7 - Kópavogur

HÚ

S

Opið hús þriðjudag 2. okt frá 17:15-17:45
Mjög snyrtilegt og gott 158.5 fm endaraðhús m/
heitum potti. Innb. bílskúr 26,8 fm. Auk 23,5 fm
sólstofu. Samtals 182 fm.
Verð 71.9 millj

Álfkonuhvarf 65 - Kópavogur

OP

JAÐARLEITI 8
103 REYKJAVÍK

IÐ

OPIÐ
HÚS

HÚ

S

Opið hús þriðjudaginn 2. okt.
frá kl: 17-18:00.
Til sölu nýjar fullbúnar 2ja-3ja og 4ra
herbergja íbúðir með og án bílageymslu.
Íbúðirnar ert til afhendingar strax með
gólfefnum, gluggatjöldum, ljósum og
ísskáp.
Verð frá 42,9 til 59 millj.

TIL AFHENDINGAR STRAX
FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Góð 4ra herbergja endaíbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu.
Verð 51.9 millj.
Laus strax, pantið skoðun í síma 545-0800.

Opið hús þriðjudag 2. okt frá 17:15-17:45
Falleg og rúmgóð 120,9fermetra 4ja herb. íbúð
á jarðhæð með skjólgóðum palli. Möguleiki á 5.
herberginu. Stæði í bílageymslu.
Verð 53.5 millj.

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
695 5520

Sími:

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Sími:

Sími:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Sími:

Biskupsgata 27

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
865 4120

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Sími:

Gunnar Helgi Einarsson Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929
Sími: 615 6181

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali

Háteigsvegur 38

113 Reykjavík

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2.okt. kl. 17:30 - 18:15

miðvikudaginn 3.okt. kl. 18:00 - 18:30

Nýlegt 168,9 fm raðhús allt á einni hæð og
góður bílskúr
í húsinu er 3-4 svefnherbergi, stofur, sjónvarphol,
ED²KHUEHUJLRJˌ
Góður garður með sólpalli og skjólgirðingum
Tvö einkabílastæði við inngang
Stutt í skóla og útivistasvæði
Skemmtilegt skipulag og fjölskylduvænt hús
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

77,6 millj.

Björt og falleg neðri sérhæð
Gott hús á þessum eftirsótta stað
Innra skipulag er einkar gott
Stórt og fallegt alrými, fínt eldhús
Tv hol, tvö svefnherbergi og bað
(LJQLQHUODXVVWUD[
Nánari upplýsingar veita:

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

Verð :

64,9 millj.

Sólvallagata 10
101 Reykjavík

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

Dimmuhvarf 1
203 Kópavogur

sími

569 7000
www.miklaborg.is

Glæsilegt einbýlishús með fallegu
¼WV¿QL\ˋU(OOL²DYDWQ
3-4 svefnherbergi, tómstundarými
Stofa með arni, stórum gluggum
Stór lóð, sem er 1544 fm
Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

Tilboð óskast

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

Glæsiegt einbýlishús, alls 416 fm eign
sem hefur verið tekin í gegn
Húsið er á stórri lóð sem er um 792,7 fermetrar
(LJQPH²JO¨VLOHJXHOGK¼VLVWRIXP
6 svefnherbergjum, fataherbergi, 3 baðherbergjum,
þvottahúsi, rislofti, geymslum og bílskúr
5¯ˌHJORIWK¨²£¸OOXPK¨²XP
Bílastæði á lóð fyrir sex bíla
Húsið er steinsteypt og var byggt árið 1931

Tilboð óskast

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. okt. kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 2. okt. kl. 16:30 - 17:00

Auðarstræti 7

Sogavegur 115

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

108 Reykjavík

Fallega og vel skipulögð 109,6 fm
6 herbergja íbúð (4 svefnh.) á tveimur hæðum
á þessum vinsæla stað í Norðurmýrinni.
Húsið er nýlega steinað að utan og á sama
tíma var skipt um glugga og gler í íbúðini
fyrir utan þakglugga
(LQQLJHUQ¿OHJDE¼L²D²\ˋUIDUDÀDN
laga í kringum skorstein, tjörubera þakkant
RJˌRWDVYDOLU
Verð:

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
ásamt stóru herbergi í kjallara
110 fm
4ra herbergja
Nánari upplýsingar:

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

56,9 millj.

.

Góð staðsetning þar sem stutt er í
alla helstu þjónustu
Verð:

41,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. okt. kl. 17:00 - 17:30

mánudaginn 1. okt. kl. 17:00 - 18:00

Njörvasund 1

Mánatún 1

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

105 Reykjavík

Falleg hæð
Samtals 97 fm að stærð
Risloft fyrir ofan íbúð
Þrjú svefnherbergi
Tvískipt stofa
Tvennar svalir

Nánari upplýsingar veitir:

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

45,2 millj.

.

Nýbygging - afhending strax
Glæsilegar 2ja herbergja íbúðir
Vandaður frágangur utanhúss,
einangrað að utan og klætt
Innréttingar frá Brúnás
%D²KHUEHUJLˌ¯VDO¸J²
Stæði í bílakjallara fylgir
Frábær staðsetning
Verð frá:

51,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. okt. kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 3. okt. kl. 17:00 - 17:30

Langahlíð 11

Álfheimar 19

105 Reykjavík

104 Reykjavík

Vel skipulögð og snyrtileg íbúð á jarðhæð
í góðu húsi við Lönguhlíð 11

Falleg og vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð
Sér inngangur.

100 fm 4ra herbergja

Gott opið stofu og eldhúsrými

Útgengt á sér afnotarétt
Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veita:

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla
og alla helstu þjónustu
Verð:

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

44,9 millj.

.

Í dag tvö góð herbergi, hægt að breyta í þrjú
Innangengt úr íbúð í sameign / þvottahús
Laus strax
Verð:

39,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. okt. kl. 17:30 - 18:00

þriðjudaginn 2. okt. kl. 17:00 - 1730

Skerseyrarvegur 3c

Tjarnarból 2

Afar vel staðsett 165,8 fm einbýlishús innst
í botnlangagötu
(LJQLQHU¸OOQ¿LQQW«WWX²D²LQQDQRJ
allar lagnir nýjar nýjar
Hús og bílskúr mikið endurnýjaðir
(LQVW¸NVWD²VHWQLQJ£VNMµOJµ²XPVWD²
Stutt í þjónustu, miðbæ, skóla, sundlaug
og útivistasvæði

Vel skipulögð og björt 71,2 fm
2ja herbergja íbúð á 2.hæð auk
4,8 fm geymslu í kjallara
Útengt á góðar vestur svalir úr hjónaherbergi
(LJQLQKHIXUYHUL²PLNL²HQGXUQ¿MX²
að utan á undanförnum árum

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir:

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

79,5 millj.

.

Verð:

35,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. okt. kl. 17:30 - 18:00

þriðjudaginn 2. okt. kl. 17:00 - 1730

Ránargata 19

Meistaravellir 7

101 Reykjavík

107 Reykjavík

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm
4ra herbergja aðalhæð
32 fm rými í kjallara með sérinngangi
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita:

Rúmgott eldhús

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

Gegnheilt beykiparket
Verð:

64,9 millj.

9HOVNLSXO¸J²RJIDOOHJˋPPKHUEHUJMD
ca 129 f m 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
Verð:

Með þér alla leið

59,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. okt. kl. 17:30 - 18:00

miðvikudaginn 3. okt. kl. 17:30 - 18:00

Engjasel 29

Sóleyjargata 23

109 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

Fallega útsýnis-endaíbúð að stærð 119,3 fm
DQQDUULK¨²¯6HOMDKYHUˋ
Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu
Þrjú góð svefnherbergi
Stórar bjartar stofur, með útgengt út á svalir
(QGXUQ¿MD²ED²KHUEHUJL

Mjög sjarmerandi og vel staðsett 151,1 fm
efri sérhæð
Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,
eldhús og bað
Nánari upplýsingar veitir:

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

43,9 millj.

Verð:

Manngengt risloft er fyrir íbúðinni
WV¿QL\ˋU+OMµPVN£ODJDU²

69,5 millj.

Verð:

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. okt. kl. 18:00 - 18:30

miðvikudaginn 3. okt. kl. 17:30 - 18:00

Þrastarlundur 9

Breiðahvarf 4

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað
(LJQLQHUDOOVXPIPPH²VWµUULVµOVWRIX
Góð stofu og eldhúsrými, 4-5 svefnherbergi
Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni

(LJQLQHUVNU£²IPQ£WW¼UXSDUDG¯V
(LJQLQQLI\OJLU¼WLK¼VVDIQRJWY¨UJH\PVOXU
sam hafa verið innréttaðar
Möguleiki á 10 svefnherbergjum
Glæsilegar stofur með arni
Stór og falleg lóð str 2254 fm
'HLOLVNLSXODJOH\ˋUK¨²K¼V
Falleg staðsetning við Vatnsenda

203 Kópavogur

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Tilboð óskast

86,9 millj.
.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. okt. kl. 18:00 - 18:40

ˋPPWXGDJLQQRNWNO

Brattholt 6A

Austurströnd 6

270 Mosfellsbær

170 Seltjarnarnes

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

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

49,9 millj.

.

Fallegt endaraðhús á 2 hæðum
(LJLQHUVNU£²IPVDPNY)05
Stór afgirtur sólpallur í suður,
annar til norðurs
Stórar bjartar stofur með útgengt
út á afgirtan skjólgóðan pall
(LQVWDNWW¨NLI¨ULWLOD²HLJQDVW
notalegt sérbýli
Vinsæl staðsetning

58,9 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3. okt. kl. 16:00 - 16:30

ˋPPWXGDJLQQRNWNO

Hlíðarbraut 5

Selvað 3

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir:

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

110 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
Verð:

4ra herbergja íbúð, á annarri hæð
Stæði í bílageymslu
Vönduð íbúð með rúmgóðum herbergjum
Stórar svalir - lyftuhús
Nánari upplýsingar veitir:

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

72,9 millj.

.

Verð:

49,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3. okt. kl. 17:00 - 17:30

ˋPPWXGDJLQQRNWNO

Keilugrandi 2

Heiðarás 7

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

Vel skipulögð og snyrtileg 4ra herb. íbúð
á tveimur hæðum við Keilugranda
Gott opið stofu og eldhúsrými
Góðar sólríkar svalir, fallegt útsýni
Þrjú svefnherb, baðherbergi og auka snyrting
Þvottavél innan íbúðar - Stæði í bílageymslu
(LJQLQWHOXURSL²VWRIXRJHOGK¼VU¿PL
með útgengi á góðar sólríkar svalir með
miklu útsýni
Verð:

44,9 millj.

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Glæsilegt 331,4 fm einbýlishús
(LJQLQHUPLNL²HQGXUQ¿MX²
Fimm svefnherbergi, þrjár stofur,
þrjú baðherbergi
Heitur pottur í garðinum
Stutt í skóla og leikskóla
Verð:

110,0 millj.

Miðhraun 14

210 Garðabær

68 fm atvinnuhúsnæði
Bílskúrshurð sem er
3,7m * 3 m að breidd og hæð
í næsta nágrenni við Marel

Verð :

21,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

Eyrarholt 6

220 Hafnarfjörðu

Vel skipulögð íbúð á 3. hæð
¯Jµ²XK¼VLYL²(\UDUKROW
3ja herbergja
142 fm
Bílskúr

Verð :

47,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Kleppsvegur 134

104 Reykjavík

Glæsileg mikið endurnýjuð 3-4 herbergja
endaíbúð á 7. hæð
Magnað útsýni til þriggja átta
Hús og gluggar nýlega endurnýjaðir
Falleg og stílhrein eign

Verð :

44,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Bakkastígur 10

735 Reykjanesbær

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
s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Fannafold 53

112 Reykjavík

Falleg tæplega 200 fm neðri sérhæð
í tvíbýlishúsi
Fjögur svefnherbergi
Stórar stofur og útgengt á sólpall í suður
Tvö bílastæði á lóð

Verð :

64,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

54,0 millj.

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

801 Laugardalur
Verð :

48,5 millj.

Nánari upplýsingar:

Ekrusmári 6

201 Kópavogur
Verð :

110,0 millj.

2ja íbúða hús

Miðbraut 27

170 Seltjarnarnes

Vel skipulagt einbýlishús á góðum stað við
Miðbraut 27 á Seltjarnarnesi 187 fm 4ra
herbergja
Stór lóð með hellulagðri verönd
Bílskúr
Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

87,0 millj.

107 Reykjavík
Verð :

53,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Vesturvallagata 4

101 Reykjavík

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í
Vesturbænum, 53,7 fm
Mikið endurnýjað
Byggingaréttur fylgir og teikningar fyrir
stækkun uppá 122 fm - alls 175,7 fm
s. 778 7272 Axel Axelsson

Tjarnarból 14

170 Seltjarnarnes

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með suðvestur verönd, auk bílskúrs
á Seltjarnarnesinu
(LJQLQHUVNU£²DOOVVNY IP
Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm
s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Boðagrandi 2A
Mjög falleg og vel skipulögð 111,3 fm
íbúð á jarðhæð með tveimur afgirtum
veröndum og stæði í bílageymslu í nýlegu
lyftuhúsi á eftirsóttum stað í vesturbænum

Verð :

54,5 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

46,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

43,5 millj.

löggiltur fasteignasali

s. 893 9929 Páll Þórólfsson

227,2 fm einbýlishús
Mikið endurnýjuð eign
Góð tveggja herbergja íbúð
með sérinngangi
Glæsilegur garður
s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

103 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Kringlan 87
Falleg þriggja herbergja íbúð á 2hæð
með suðursvölum ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu
Samkvæmt skrám FMR er eignin skráð í
heild sína 95,0 fm - íbúðin - 69,0 fm og
stæði í bílageymslu 26 fm

löggiltur fasteignasali

Hraunbraut 22

200 Kópavogur

Tveggja íbúða fjölskylduhús 253 fm
á tveimur hæðum
Stórar þaksvalir
Fallegt útsýni til Reykjavíkur
Aukaíbúð með sérinngangi er ca 65 fm

Verð :

115,0 millj.

2ja íbúða hús

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Miðleiti 6

103 Reykjavík

löggiltur fasteignasali

Hofsvallagata 49

101 Reykjavík

Glæsileg björt og rúmgóð endaíbúð
Verð : 54,9 millj.
3ja-4ra herbergja Þriðja hæð, 1 íbúð á hæð
Stærð FMR 129,8 fm
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm
Þvottahús innan íbúðar
Útgeng út á suðvestur svalir
Vinsæl staðsetning
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt

240 fm íbúð á þremur hæðum 3ja herb.
aukaíbúð í kjallara. 3 svefnherbergi á
efri hæðum. Tæplega 30 fm bílskúr.
Falleg aðalhæð með tvískiptri stofu.
Haldið í upprunalegt vandað útlit.
(OGK¼VHQGXUKDQQD² )LQQXU)Uµ²DVRQ 
Staðsett í hjarta vesturbæjar.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Með þér alla leið

Tilboð óskast

löggiltur fasteignasali

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

Gústaf Adolf Björnsson
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 R Sími: 552 1400
www.fold.is5R5fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Rakel Viðarsdóttir

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

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Stóragerði, 108 Rvk.,

Sóltún 16, 105 Rvk.,

Kópavogsbraut 77, 200 Kópavogur.

3JA HERB. ÍBÚÐ M/AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

4RA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA.

STÓRGLÆSILEG EFRI SÉRHÆÐ.

Glæsileg 4ra herbergja 126,5 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt 10,2 fm geymslu í kjallara, samtals 136,7 fm. Til viðbótar er stæði í bílageymslu. Tvennar yfirbyggðar svalir. Parket og flísar
á gólfum. Tvö svefnherbergi, stórar stofur. Falleg eldhúsinnrétting m/granít í borðplötum.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 68 millj. Einstaklega vönduð eign.

Kópavogsbraut 77, efri sérhæð: Ca. 212 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi
á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð.
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk
bílskúrs og rúmgóðrar forstofu. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á
frábærum stað. Sjón er sögu ríkari. Verð 94,5 millj. Pantið tíma fyrir skoðun.

Samtals 110,3 fm. íbúð á 4. hæð við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbegi og endurnýjað eldhús, stórar stofur með nýlegu harðparketi, mögulegt
að breyta hluta af stofu í herbergi. Aukaherbergi með aðgangi að snyrtingu og sturtu
fylgir. Kjörið til útleigu.

Holtsvegur 1,

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur.

Óskum eftir

FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ Í KJÓSINNI.

TVÆR ÍBÚÐIR. GOTT VERÐ!

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups
í öllum hverfum Reykjavíkur
fyrir opinberan aðila.
Traustar greiðslur, langur leigutími.
Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og bílskúrinn
24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið útsýni. Pantið
tíma fyrir skoðun. Verð 43,9 millj.

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Þrjú
svefnherbergi, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm en er stærra að gólffleti, þar sem
hluti efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er
í mjög fallegri rækt. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 24,9 millj.

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

BAKKAHJALLI 7 – PARHÚS

BLÖNDUHLÍÐ 27 – HÆÐ

OP
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LINDARGATA 31 – 4RA HERB.
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IÐ
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OPIÐ HÚS MIÐ.3. OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Glæsilega innréttuð 137 fm 4ra herbergja íbúð á
frábærum stað í Skuggahverﬁnu. Eignin er á efstu hæð
í 3ja hæða lyftuhúsi. Aðeins fjórar íbúðir eru í stigaganginum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Sjónvarpshol
sem hægt er að breyta í svefnherbergi. Stór, björt stofa
og borðstofa með suðursvölum. Eldhús er með fallegri
ljósri innréttingu. Flísalagt baðh. með baðkari og sturtu.
Tvær stórar geymslur eru í kjallara. Verð 84.9 millj.

OP

IÐ

HÚ

S

HÚ

S

OPIÐ HÚS MÁN. 1.OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Falleg og mikið endurnýjuð 172.8 fm 5 herbergja efri
hæð með 53 fm bílskúr (er í raun ca 64fm) á þessum
eftirsótta stað við Blönduhlíð í Reykjavík. Sameiginlegur
inngangur með risi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og tvær
stórar stofur. Eignin hefur verið endurnýjuð mikið að
innan, baðherbergi, skápar, gólfefni og gólfhiti. Einnig
var húsið steinað. Eign sem gefur mikla möguleika.
Verð 67.8 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 1.OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Snoturt 115 fm einbýlishús á góðum stað við miðbæ
Reykjavíkur. Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum.
Sérbílastæði á lokuðu plani (við tækniskólann) fylgir
húsinu. Í húsinu er í dag eitt svefnherbergi og tvær
stofur. Í kjallara er baðherbergi og stórt rými sem er nýtt
sem geymslur. Heimild liggur fyrir að hækka eignina um
eina hæð. Verð 49.9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRI. 2. OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Vorum að fá í sölu glæsilega 129 fm íbúð á 4. hæð í
góðu lyftuhúsi við miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er hin glæsilegasta með vönduðum innréttingum, aukinni lofthæð
og tvennum svölum til suðurs. Aðgengi að sérbílastæði
fylgir húsinu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stór björt
stofa og eldhús opið inn að stofu. Stórt baðherbergi og
þvottahús innan íbúðar. Verð 64.9 millj.

ESKIHLÍÐ 11 – 3JA – 4RA HERB.

BORGARHOLTSBRAUT 25 - SÉRHÆÐ

SÓLHEIMAR 23 – 3JA HERB. LYFTUHÚS

IÐ

S

SKÚLAGATA 32 – LYFTUHÚS

OP

OP
HÚ

Þú finnur okkur á fold.is

BERGÞÓRUGATA 6 – EINBÝLISHÚS

OP

OPIÐ HÚS ÞRI.2. OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Vorum að fá fallegt vel skipulagt 218 fm parhús með
innbyggðum bílskúr og glæsilegum garði með heitum
potti á frábærum stað við Bakkahjalla í Kópavogi.
Eignin er á tveimur hæðum með stórum svölum á efri
hæð með glæsilegu útsýn. Í eigninni eru fjögur svefnherbergi og tvær stórar stofur. Verð 109 millj.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

OP
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S

OPIÐ HÚS MÁN. 1. OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Falleg og nýendurnýjuð 80 fm 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi í Hlíðunum. Eignin hefur verið endurnýjuð
að stórum hluta t.d gólfefni, eldhús, baðherbergi,
gluggar, hiti í gólfum og rafmagn að mestu. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, gluggalaust herbergi og rúmgóð stofa
með eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með sturtu. Rúmgóð
og vel skipulögð íbúð sem vert er að skoða.
Verð 48.5 millj.

OP
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S

OPIÐ HÚS MIÐ. 3. OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Björt og skemmtileg 3ja herbergja 107 fm sérhæð með
bílskúr á góðum stað í Vesturbæ Kópavogs.
Tvö rúmgóð svefnherbergi, útgengt á stórar svalir frá
hjónaherbergi með stiga niður í suðurgarð. Stór og björt
stofa. Eldhús hefur verið endurnýjað og er í dag opið inn
að stofu. Bílskúrinn stendur sér á lóðinni og hefur verið
byggt við hann og er það ekki skráð í fm eignarinnar.
Verð 49.9 millj.

HÚ

S

OPIÐ HÚS ÞRI. 2. OKTÓBER FRÁ KL 17:00 – 17:30.
Góð 3ja herbergja 85 fm útsýnisíbúð á 6.hæð í fallegu og
mikið endurnýjuðu lyftuhúsi við Sólheima 23 í Reykjavík.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór og björt stofa með
útgengt á stórar suðvestursvalir með glæsilegu útsýni.
Eldhús er með fallegri upprunalegri innréttingu. Nýlega
var húsið endurnýja að utan bæði múr og gluggar.
Húsvörður er í húsinu. Verð: 39.9 millj.

520 9595
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Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

Kúrland 27

122.000.000

108 Reykjavík

Langalína 20

210 Garðabæ

84.900.000

Klettás 20

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. okt kl 17.30-18.00

Herbergi: 4 Stærð: 157,1 m2
Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð með stórum suð-vestur svölum ásamt
stæði í bílageymslu. Þrjú svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö
baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Stórir og gólfsíðir gluggar, fallegar innréttingar frá Brúnás. Gólfefni er ﬂísar og fallegt harðparket. Gólfhiti.
Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5

Breiðvangur 24

Krossar ll

43.900.000

848 7099

79.900.000

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. okt kl 18.30-19.00

220 Hafnarﬁrði

Jón Gunnar
Fasteignasali

Stærð: 156,3 m2

Glæsilegt 4-5 herb raðhús með bílskúr í Ásahverﬁnu í Garðabæ. Frábært útsýni, mikil
lofthæð og góð aðkoma einkenna þetta fallega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega vel
og er með glæsilegu útsýni. Húsið er steinað/álklætt að utan og með ál/trégluggum og því
viðhaldslétt. Svefnherbergin eru 3 og að auki er gluggalaust herbergi sem notað er í dag
sem vinnustofa. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

36.000.000

621 Dalvík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2 okt kl 17.30-18.00
Herbergi: 8

Stærð: 312,5 m2

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað raðhús á frábærum stað neðst
í Fossvogi. Húsið er staðsett fyrir neðan götu innst í botnlanga.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi og lítið mál að bæta við ﬂeirum. Efri
hæðin var öll endurnýjuð að innan árið 2017 og um innanhússhönnun sá Hanna Stína innanhússarkitekt Góð lofthæð, gólfsíðir gluggar og allar innréttingar á efri hæð eru sérsmíðaðar. Stór aﬂokaður
garður með stórri verönd til suðurs og heitum potti.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Lund 7-13

56,8-128M

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. okt kl 17.30-18.00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820222

Herbergi: 4 Stærð: 142,6 m2
Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð ásamt bílskúr á góðum stað í Norðurbænum. Eignin er skráð 142,6fm og þar af er bílskúr 25,0fm. Frábært útsýni, Þrjú
svefnherbergi eru í íbúðinni, mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi innaf eldhúsi.
Rúmgóðar ﬂísalagðar suður svalir. Stutt er í alla helstu þjónustu s.s. matvörubúð,
skóla/leikskóla og íþróttasvæði. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6

Naustavör 22-26

Lindargata 39

200 Kópavogur

AR
NÝJ
IR
ÍBÚÐ

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Stærð: 101,9-196,8 m2

Herbergi: 2-4

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

Geitastekkur 9

109 Reykjavík

67.500.000

101 Reykjavík

SJÁV
A
ÚTS RÝNI

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610
Herbergi: 2-4

Stærð: 167,2 m2

Gott einbýlishús á fallegum útsýnisstað að Krossum Dalvíkurbyggð, húsið er á einni hæð
með mjög fallega hönnuðum garði og stórri og fallegri verönd með heitum potti. Eignin
skiptist í stóra stofu, hol/sjónvarpsherbergi, ﬁmm svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,
þvottahús og geymslu. Frá húsinu er mjög fallegt útsýni yﬁr Hrísey og Eyjafjörðinn til
margra átta. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

89.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2 okt kl 17:30-18:00

Stærð: 91,6 til 232,5 m2

Herbergi: 3

Stærð: 89.9 m2

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi
staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum.
Íbúðirnar hafa ﬂestar tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og AEG
eldhústæki. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Glæsileg og björt, 3ja herbergja á 6.hæð með stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin
er með suðursvölum og fallegu útsýni til suðurs og austur Fallegar innréttingar,
vönduð eldhústæki, kvartsplötur á borðum í eldhúsi og á baðherbergi. Gólfefni
eru parket og ﬂísar. Íbúðin er í góðri útleigu í dag.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Mýrargata 26

Baugakór 15-17

101 Reykjavík

89.900.000

203 Kópavogi

47.500.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 7

Stærð: 295,5 m2

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni og hálfri hæð sem er frábærlega vel
staðsett innst í botnlanga í rólegu og grónu hverﬁ. Með góðri lóð. Búið er að
endurnýja m.a. eldhús, baðherbergin og útbúa rúmgóða 2ja herbergja íbúð á
neðri hæðinni með sérinngangi. Eignin gæti losnað ﬂjótlega.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Burknavellir 1C

221 Hafnarﬁrði

54.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. okt. kl 18:00-18:30
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 2. okt kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4-5

Stærð: 134,8 m2

Gullfalleg og fjölskylduvæn 4-5 herbergja íbúð með sérinngangi 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, forstofuherbergi,
gestasnyrting eldhús og stofa með útgengi á suðursvalir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Stærð: 129.5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 1 .okt kl.17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 132,6 m2 Bílskúr

Stór geymsla

Stórglæsileg 3 herbergja lúxusíbúð með einstöku útsýni á 6.hæð á
einu skemmtilegasta svæði miðborgarinnar. Í eigninni er rúmlega 3
metra lofthæð, gólfhiti og stórir gólfsíðir gluggar með einstöku útsýni
yﬁr Snæfellsjökul, Akranes, Akrafjall og yﬁr sjóinn. Allar innréttingar
eru sérsmíðaðar og gólfefni eru sérlega vönduð í allri eigninni. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherbergi, stóra stofu, borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu. Í sameign fylgir íbúðinni sérstæði í
lokaðri bílageymslu og afnotaréttur í hjólageymslu.

Snyrtileg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2,hæð með
sérinngangi af svölum í góðu lyftuhúsi í Kórahverﬁ Kópavogs. Íbúðinni
fylgir lokaður bílskúr ásamt stæði fyrir framan í bílakjallara og stór
geymsla innaf bílskúrnum. Um er að ræða 107,5 fm íbúð + geymsla
og 25,1fm bílskúr samtals 132,6fm. Innréttingar og hurðir eru
samrýmdar og á gólfum er parket og ﬂísar. Sameign og aðkoma er
mjög snyrtileg. Örstutt er í skóla, leikskóla,verslun og leiksvæði ásamt
útivistarsvæði eins og Elliðavatn og Víﬁlstaðavatn.

Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITI 1-3

NÝR ÁFANGI
KOMINN Í SÖLU!

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 5, 7 og 9
EFSTALEITI 27 og LÁGALEITI 1-3

Íbúðir frá 35fm studíó-íbúðir upp í 5 herb. 120fm
Stúdíóíbúð verð frá 28,5m
3. herb. verð frá 58.9m
5. herb. verð frá 79.8m

2. herb. verð frá 33.9m
4. herb. verð frá 64.9m

Verð frá kr. 28.500.000
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Nýtt og nútímalegt miðborgarhverﬁ með skjólsælum görðum, útivistar og
leiksvæði.
Áætluð afhending fyrstu íbúða í apríl 2019.
Fullbúnar íbúðir án gólfefna fyrir utan votrými sem verða ﬂísalögð.
Bjartar og nútímalegar íbúðir með hagnýtu skipulagi.
Innréttingar hannaðar af G.K.S.
Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum.
Stæði í bílageymslu fylgir mörgum íbúðum.
Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu.
Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum en án
gólfefna.

Allar nánari upplýsingar veitir söludeild Fasteignasölunar TORG
HRINGIÐ BEINT Í SÖLUMENN!

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 2. okt.
kl. 17:30-18:30
Sýningaríbúð að Jaðarleiti 6 #102

Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • GSM 897 0047 • berg@berg.is • www.berg.is

Marteinslaug.

Ásgarður.

Mjög falleg 109 fm. íbúð á efstu hæð með ﬂottu útsýni auk stæðis í bílageymslu. Flottar innréttingar, Jatoba parket,
gegnheilt. Tvö svefnherbergi og stór stofa með útgengi á góðar svalir í suður. Laus strax. Verð: 45,8 m.

Vel staðsett raðhús, 105 fm. á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Fossvogi. Nýtt baðherbergi, 3
svefnherbergi. Útgengi úr stofu í garð í suður. Góð bílastæði. Verð: 51 m.

Byggðarholt.

Laxatunga.

Lykkja 2 á Kjalarnesi.

Tröllateigur.

Reykjahvoll. Einbýlishúsalóðir.

150 fm. raðhús á einni hæð. 3 svefnherbergi, björt stofa,
útgengt á stóra baklóð ,tré og runnar. Hellulögð verönd.
Komið er að viðhaldi. Upprunalegar innréttingar.
Verð: 55,8 m.

Glæsilegt 234 fm. einbýli á einni hæð . Gott skipulag.
Upptekin loft með halogenlýsingu. Stór 53 fm. bílskúr.
Fjölskylduvænt hús. Skipti á ódýrari eign kemur til greina.
Verð: 71,9 m.

Einbýlishús, 130 fm. auk stórrar lóðar. Húsið er afar vel
staðsett og mjög fallegt útsýni yﬁr Sundin til Reykjavíkur.
Eignin er í útjaðri byggðar á Kjalarnesi. Miklir möguleikar
fyrir uppbyggingu á lóðinni. Verð: 51 m.

Falleg, 122 fm. fm. íbúð auk stæðis í bílastæðahúsi við
Tröllateig. Góðar innréttingar, parket á gólfum og góðir
skápar. Stæði í bílastæðahúsi. Tvær geymslur. Eignin getur
losnað ﬂjótlega. Verð: 45 m.

Erum með nokkrar einbýlishúsalóðir á ﬂottum stað innan
við Reyki í Mosfellsbæ. Hentar vel þeim sem kjósa að búa í
úthverﬁ og í fallegri náttúru. Frábærar gönguleiðir. Verð:
12-14 m.

VIÐBÓTARHÚSNÆÐISLÁN

LÁTUM DÆMIÐ
GANGA UPP
Kynntu þér tækifærin á framtidin.is

Sala fasteigna frá

Hlíðasmári 19 201 Kópavogur

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Víðigerði 7, sem er parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja parhúsi á einni hæð ásamt
bílskúr og garðskála. Stærð íbúðar 81 fm og bílskúrs 28,3 eða
samtals 109,3 fm.

Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.000.000 eða tilboð.
Mánaðargjöldin eru um kr. 183.000.
Vorum að fá í sölu samtals 511,2 fm skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í lyftuhúsi
við Hlíðasmára. Húsnæðið er á tveimur hæðum. Aðalhæðin sem er 375,3 fm
skiptist í stóran sal, tvö skrifstofurými, rúmgóða kafﬁstofu, tvær snyrtingar og
ﬂ. Mikil lofthæð. Á millilofti sem er 135,9 fm er stór salur, snyrting og ﬂ. Lóðin
er eignarlóð 10.143,0 m² að stærð, frágengin og með malbikuðum bílastæðum,
sameiginleg með Hlíðasmára nr. 15-19. V. 125 millj.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg. fasteignasali s. 824 9093.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg. fasteignasala s. 661 6021.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður,
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar sem það
á við.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
haﬁð samband við skrifstofu Búmanna.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 5525644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um
íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík, Mosfellsbær og Kópavogur

203

5.286.125 kr.
Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
208.348 kr.
Mögulegt lán: 1.300.000 kr
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

herb.

301

íbúð nr.

Búseturéttur:
5.187.780 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
196.047 kr.
Mögulegt lán: 1.300.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Nóvember.
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Áður auglýst því hægt að úthluta strax

Íbúð nr.

Búseturéttur:
7.620.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
191.059 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Strax

73,1
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G
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2ja

herb.

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

5.992.297 kr.
148.343 kr.
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Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Sem fyrst.
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EINHOLT 6 · 105 RVK.

ÞVERHOLT 15 · 105 RVK.
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íbúð nr.

ÞVERHOLT 17 · 105 RVK.

96,4

1

herb.

herb.

Íbúð nr.

4.664.664 kr.
Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
171.219 kr.
Mögulegt lán: 1.000.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

45

ferm.

ÝB

101

TRÖNUHJALLI 13 · 200 KÓP.

3ja

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:
4.931.025 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
163.774 kr.
Mögulegt lán: 900.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Byrjun nóv.
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EINHOLT 6 · 105 RVK.

KLAPPARSTÍGUR 20 · 101 RVK.
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íbúð nr.

Búseturéttur:
8.340.000 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
209.456 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Strax

Áður auglýst því hægt að úthluta strax

Búseturéttur:
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: Allt að 50%
Afhending: Strax

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

ENDURSÖLUÍBÚÐIR

UPPLÝSINGAR

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

Umsóknarfrestur:
Til kl 16:00 þann 9. okt.
Úthlutun kl 12:00 þann 10. okt.

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

102

íbúð nr.

7.750.000 kr.
193.634 kr.

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum
netfangið fasteignir@rikiskaup.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

Bíldshöfði 16,
110 REYKJAVÍK

Fossahlíð 3,
350 GRUNDARFJÖRÐU

TILBOÐ

TILBOÐ

Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á eftirsóttum stað í Reykjavík. Fasteignin sem áður hýsti
Vinnueftirlitið er 1086,8 fm skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem skiptist niður á tvær
hæðir. Möguleiki á því að kaupa einungis aðra hæðina. Tveir inngangar að sunnan- og að
norðanverðu. Næg bílastæði og góð aðkoma að húsinu. Í heildina góð eign í rótgrónu
hverfi sem bíður uppá mikla möguleika. Verð: Tilboð.

LAUST STRAX

Vel skipulagt 174,1 fm einbýlishús á einni hæð á góðum stað í Grundarfirði. Húsið sem
skiptist í íbúð og bílskúr var byggt 1974 og þarfnast viðhalds og endurbóta.
Verð: Tilboð.

Laugarásvegur 31,
104 REYKJAVÍK

Hjarðartún 7,
355 ÓLAFSVÍK

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð i á góðum útsýnisstað í Ólafsvík. Íbúðin sem er á annarri
hæð er skráð alls 119,1 m² með sameign. Húsið sem er byggt árið 1959 er klætt að utan
með steni er vel staðsett og stutt er í alla þjónustu. Eignin er í útleigu og tekur kaupandi
við leigusamningi við afhengu. Verð: 10 millj.

Hjallavegur 28,
104 REYKJAVÍK

TILBOÐ

TILBOÐ

Fallegt 2 hæða einbýlishús á einstökum stað í Reykjavík. Eignin sem er samtals 304,2 fm
skiptist í tvær hæðir og bílskúr. Húsið sem er byggt árið 1960 er tvílyft og er glæsilegt á að
líta. Eignin er í dag skipt upp í tvær íbúðir. Kjallaraíbúð hefur verið mikið endurnýjuð en
framvkæmdur er ólokið. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og eftirsótt en húsið þarfnast
viðhalds og endurbóta. Verð: Tilboð.

OPIÐ HÚS

Sólheimar 17,
104 REYKJAVÍK

LAUST STRAX

Glæsilegt 3 hæða einbýlishús á góðum stað í Reykjavík. Eignin sem er samtals 258,6 fm og
skiptist í tvær hæðir og kjallara auk bílskúrs. Eignin er í dag er skráð sem tvær eignir (tvær
íbúðir). Eignin hefur verið mikið endurnýjuð síðustu ár en framkvæmdum er ólokið. Stór
og fallegur garður Þar sem finna má stóran trépall og skjólgirðingar úr bangkirai. Bílaplan,
göngustígar og veggir eru hlaðnir með Óðalsteini með innbyggðri lýsingu. Verð: Tilboð.

OPIÐ
OPIÐ HÚS
HÚS

LAUST STRAX

Fallegt þriggja hæða steinsteypt einbýlishús sem er staðsett í vinsælu íbúðarhúsahverfi í
Reykjavík. Eignin sem er samtals 276,2 fm skiptist í tvær hæðir og kjallara. Húsið lítur vel
út að utan og hefur verið vel við haldið. Skipulag innandyra býður uppá mikla möguleika.
Stór og fallegur garður. Verð: 85 millj.

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

Stofnað

1983
4ÓNJ

ÞARF AÐ
STÆKKA?
Hafðu samband í síma 821 4400
Hrafnhildur Bridde, löggiltur fasteignasali,
hefur starfað í 23 ár við sölu fasteigna
Þekking - þjónusta - þinn hagur
(RAFNHILDUR "RIDDE
Hrafnhildur
Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400
LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

¶%++).' o ¶*«.534! o ¶).. (!'52

HB FASTEIGNIR
Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

DYNGJUGATA 3 – NÝBYGGING – GARÐABÆR
S

O

PIÐ

HÚ

Opið hús miðvikudaginn
3. október kl. 17-18.
Verið velkomin!
Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Urriðaholtshverﬁnu í Garðabæ. Í húsinu eru 18 íbúðir
sem skiptist upp í tvo stigaganga. 3ja og
4ra herbergja íbúðir ásamt einni penthouse íbúð. Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði.
Afhending við kaupsamning.
Verð frá 60,3 millj.
Nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500.

#KBSISBVOJt)BGOBSGJS§Jt4ÓNJtXXXISBVOIBNBSJT

Smáauglýsingar
M Á N U DAG U R

3
512 5800

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar
Farartæki

Bílar til sölu

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

Varahlutir

Þjónusta

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

Hreingerningar

Húsaviðhald

TILBOÐ 1,2 MILLJ. STGR. !
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Reneult Scenic III 2013 ssk, dísel,
ekinn 80 þús, 5 manna frábær
fjölskyldubíll. Fæst á 1,2 millj. stgr.
Hjördís 896-0753

Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK

Nudd

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

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

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

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

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Búslóðaflutningar

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

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

MENUMASTER - Xpress - IQ

Ofn sem er
ﬁmmtán sinnum
ﬂjótvirkari

Þegar kemur að hraða þarf öflugan, einfaldan
og tæknilega fullkominn ofn til þess að elda
góðan mat. 15x hraðari eldun.
Snertiskjár sem gefur ofninum
strax réttan eldunartíma með
einfaldari undirbúningsvinnu USB
- WiFi - Ethernet

5189 #

z Kafﬁhús z Bensínstöðvar z Veitingastaðir
z Hótel (Room Service) z Barir / pubbar
z SPA z Skyndibitastaðir z Snyrtistofur
z Hraðveitingar z Hostels z Skólar z

Hafðu samband
og fáðu nánari upplýsingar

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

4 SMÁAUGLÝSINGAR
Spádómar
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Húsnæði

SPÁSÍMINN 908 5666

Rafvirkjun

Umhverfis- og skipulagssvið

Klapparstígur 19, Veghúsastígur 1
TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Keypt
Selt

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Húsnæði í boði

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Auglýsingar um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

Reykjavíkurborg

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

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 12. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 20.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skuggahverfis vegna
lóðarinnar nr. 19 við Klapparstíg og nr. 1 við Veghúsastíg. Í breytingunni felst m.a. að skilgreindir eru tveir
nýir byggingarreitir á lóð ásamt byggingarreit fyrir smáhýsi þar sem heimilt verði að reisa palla og smáhýsi
allt að 2.2 metrum að hæð. Einnig er gert ráð fyrir 6 íbúðum á lóð en ekki verði gert ráð fyrir bílastæðum
á lóð. Jafnframt verða byggingar á lóð nr. 1 við Veghúsastíg fjarlægðar. Nánar um tillöguna vísast til
kynningargagna.

Brúnavegur 13 - Hrafnista
Til sölu

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

Atvinna í boði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Kjalarnes, Jörfagrund 54-60
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Grundarhverfis vegna lóða
nr. 54-60 við Jörfagrund. Í breytingunni felst að fjölga íbúðum úr átta í þrettán, færa hús framar á lóðina og
færa bílastæði aftar á lóð meðfram langhlið á húsi. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Norðurbrún 2

Atvinna

Óskast keypt

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

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Laugarás - Hrafnistu,
vegna lóðarinnar nr. 13 við Brúnaveg. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit fyrir loftræstiklefa fyrir
framleiðslueldhús Hrafnistu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Bílstjóri óskast á sendibíl,meirapróf
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta,
hreint sakavottorð. Uppl.s: 8999288
Óska eftir vélstjóra og einnig háseta
á tæplega 200t netabát sem gerður
er út frá Suðurnesjum. Uppl. í s.
892 5522

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 2 við Norðurbrún.
Í breytingunni felst að rífa núverandi verslunarhús og byggja nýtt íbúðarhús með verslun að hluta til á fyrstu
hæð. Önnur hæðin verður inndreginn frá suðvestri. Húsin verða því tvær hæðir og kjallari með verslun og
þjónustu á götuhæð og íbúðum á 1. og 2. hæð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögur er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 1. október 2018 til og með 12. nóvember 2018. Einnig má sjá
tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 12. nóvember 2018.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 1. október 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

AUKAVINNA/SKÓLAFÓLK

Til bygginga

Starfsfólk óskast á kvöld og eða
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK.
Umsóknir sendist á atvinna234@
gmail.com

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Atvinna óskast

Reykjavíkurborg
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.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Umhverfis- og skipulagssvið

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030
Markmið um göngugötur

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 20. september 2018, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, er varðar markmið um göngugötur. Í breytingunni felst að sett eru ákveðnari
markmið um göngugötur og hvernig skuli standa að framkvæmd lokunar gatna fyrir bílumferð. Tillagan var
auglýst með athugasemdum Skipulagsstofnunar og voru þær teknar til umfjöllunar að lokinni auglýsingu.
Aðalskipulagstillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á
aðalskipulagi Aðalskipulagstillagan var auglýst á tímabilinu frá 29. júní 2018 til og með 11. ágúst 2018.
Tillagan var auglýst með athugasemdum Skipulagsstofnunar, dagsettar 6. júní 2018. Á auglýsingatímanum
barst ein athugasemd, auk þess sem fyrir lágu ábendingar Skipulagsstofnunar. Formlegar athugasemdir
og umsagnir leiða ekki til efnislegra breytinga á aðalskipulagstillögunni, en skerpt var á orðlagi vegna
ábendinga Skipulagsstofnunar.
Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast
einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@
reykjavik.is).

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Gufunes. Breytt landnotkun atvinnusvæðis. Þróun blandaðrar byggðar
Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 20. september 2018, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030, varðandi breytta landnotkun í Gufunesi. Í tillögunni felst að breyta hluta iðnaðarsvæðis í
Gufunesi í miðsvæði, þar sem þróuð verður blönduð byggð atvinnu- og íbúðarbyggðar.
Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi.
Á vinnslutímanum var aðalskipulagstillagan kynnt samhliða deiliskipulagstillögu fyrir hluta svæðisins.
Aðalskipulagstillagan var auglýst, ásamt tillögu að deiliskipulagi fyrsta áfanga uppbyggingar á svæðinu, á
tímabilinu frá 6. júlí 2018 til og með 17. ágúst 2018. Á auglýsingatímanum barst ein athugasemd sem beint
var að báðum tillögum. Vegna athugasemdarinnar var gerð lagfæring á skilgreiningu hins nýja miðsvæðis
í aðalskipulaginu.
Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.

Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast
einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@
reykjavik.is).
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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Lúxus BenQ skjár með
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BENQ GW2780
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4GB með 640 CUDA Cores

Intel i5 8300H
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Öﬂug Acer Nitro leikjafartölva með RX 560X
leikjaskjákorti og bak- Glæsileg leikjafartölva
lýstu leikjalyklaborði
úr 2018 leikjalínu Acer

NITRO 5

159.990

Nýjasta kynslóð leikjafartölva með 144Hz
IPS leikjaskjá og nýja Glæsileg leikjafartölva
kynslóð Intel H örgjörva úr 2018 haust línu Acer

HELIOS 300

249.990

2018 haust línan er
með 144Hz IPS leikjaskjá og öﬂugri 6 kjarna
Intel i7 H örgjörva

A
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1
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Öﬂugri 2018 haust lína
með 144Hz leikjaskjá!
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DUCKY ONE2
Baklýst leikjalyklaborð
með MX Cherry hnöppum

19.990

STAR WARS DRÓNAR
3 gerðir dróna frá Propel
með Laser keppnisham

9.990

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

149.990

27’’ RL2755
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Á
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minn G-SYNC IPS leikjaskjár
XB271

34” 120Hz UWQHD
Glæsilegur G-SYNC Curved Ultrawide
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X34P

Opið virka daga frá
á 10-18
10 18 og laugardaga frá 11-16
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Stórt tap í seinni leiknum
Eftir góða frammistöðu í fyrri vináttulandsleiknum gegn Svíþjóð tapaði íslenska kvennalandsliðið þeim
seinni með 13 mörkum, 20-33. Uppstilltur sóknarleikur gekk brösuglega, sérstaklega í seinni hálfleik.
HANDBOLTI Svíar sýndu styrk sinn
í seinni vináttulandsleiknum gegn
Íslandi á Ásvöllum á laugardaginn.
Íslenska liðið lék mjög vel í fyrri
leiknum á fimmtudaginn og tapaði
með minnsta mun, 25-26. Seinni
leikurinn var öllu ójafnari og endaði
með 13 marka sigri þeirra sænsku,
20-33.
Íslenska liðið byrjaði leikinn
reyndar ágætlega og munurinn
í hálfleik var aðeins þrjú mörk,
13-16. Í seinni hálfleik átti Ísland
hins vegar afar erfitt uppdráttar,
skoraði aðeins sjö mörk og bilið
breikkaði með hverri mínútunni.
Síðasti þriðjungur leiksins var sérstaklega slæmur og þegar uppi var
staðið munaði 13 mörkum á liðunum, 20-33.

Sigríður Hauksdóttir eftir fyrsta
landsleikinn. MYND/HK

Þriðji ættliður
sem skorar fyrir
landsliðið

Vináttulandsleikur
Ísland 20-33 Svíþjóð
(13-16)
Mörk Íslands Þórey Rósa Stefánsdóttir 5, Helena Rut Örvarsdóttir 5,
Ragnheiður Júlíusdóttir 2, Lovísa
Thompson 1, Hrafnhildur Hanna
Þrastardóttir 1, Þórey Anna Ásgeirsdóttir 1, Perla Ruth Albertsdóttir 1,
Thea Imani Sturludóttir 1, Arna Sif
Pálsdóttir 1/1, Karen Knútsdóttir 1,
Sigríður Hauksdóttir 1.
Varin skot: Hafdís Renötudóttir 5,
Elín Jóna Þorsteinsdóttir 3.

Helena Rut Örvarsdóttir tekin föstum tökum af sænsku varnarmönnunum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

„Fyrstu fjörutíu mínúturnar í
dag voru fínar en síðan átti sér stað
ákveðið gjaldþrot hjá liðinu. Við
náðum ekki að fylgja því eftir sem
við höfum verið að gera, því miður,“
sagði landsliðsþjálfarinn Axel Stefánsson við Fréttablaðið eftir leikinn
á laugardaginn. Hann sagði sóknina
hafa orðið íslenska liðinu að falli.

„Mér fannst þær ekkert spila eitthvað mun betur, þess í stað vorum
við okkar versti óvinur sóknarlega.
Þó að þær hafi skorað 33 mörk áttu
þær oft í vandræðum með varnarleikinn okkar en fengu auðveld
mörk eftir mistök í sóknarleik
okkar. Þegar við náðum að standa
varnarleikinn rétt var hann mjög

góður þó að það megi auðvitað alltaf bæta eitthvað. Sóknarleikurinn
fer með okkur í dag.“
Þetta voru síðustu leikir íslenska
liðsins áður en fyrsta stig undankeppni HM 2019 hefst í nóvember. Þar er Ísland í riðli með Tyrklandi, Makedóníu og Aserbaídsjan.
ingvithor@frettabladid.is

HANDBOLTI Sigríður Hauksdóttir,
leikmaður HK, lék sinn fyrsta leik
fyrir A-landsliðið í handbolta þegar
Ísland tapaði fyrir Svíþjóð, 20-33, í
vináttulandsleik á laugardaginn.
Sigríður, sem leikur í horninu, skoraði eitt mark í leiknum.
Sigríður er dóttir Guðríðar Guðjónsdóttur sem lék 80 landsleiki og
skoraði 372 mörk. Hún vann einnig
fjölda titla með Fram.
Amma Sigríðar er Sigríður
Sigurðardóttir sem var fyrst kvenna
valin Íþróttamaður ársins. Sigríður
var fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins sem varð Norðurlandameistari 1964. Sama ár var hún valin
Íþróttamaður ársins. Sigríður eldri
vann einnig fjölda titla með Val. – iþs

Pedersen bestur og markahæstur
-6°
FÓTBOLTI Valsmaðurinn Patrick

Pedersen var valinn besti leikmaður
Pepsi-deildar karla af leikmönnum
deildarinnar. Pedersen fékk einnig Gullskó Adidas sem veittur er
markahæsta leikmanni efstu deildar.
Pedersen skoraði 17 mörk í 21 leik
í Pepsi-deildinni í sumar. Hann var
sérstaklega heitur í seinni umferðinni þar sem hann skoraði ellefu
mörk, þar af tvær þrennur. Þetta er
annað sinn sem Daninn fær Gullskóinn.
Pedersen er fjórði erlendi leikmaðurinn sem er valinn bestur í
efstu deild á Íslandi. Landi hans,
Allan Borgvardt, var valinn bestur
2003 og 2005. Luca Kostic fékk
þessa viðurkenningu 1992 og David
Winnie 1998.
Willum Þór Willumsson, 19 ára
miðjumaður Breiðabliks, var valinn
efnilegasti leikmaður deildarinnar.

21° Tilﬁnning

-7°

Pedersen með gripinn sem hann fékk fyrir að vera valinn bestur í Pepsi-deild
karla. Með honum er Guðni Bergsson, formaður KSÍ. MYND/VALUR FÓTBOLTI

Hann lék 19 deildarleiki fyrir silfurlið Breiðabliks og skoraði sex mörk.
Willum er sjötti Blikinn sem er
valinn efnilegasti leikmaður efstu
deildar. Hinir eru Arnar Grétarsson
(1991), Jóhann Berg Guðmundsson

(2008), Alfreð Finnbogason (2009),
Kristinn Steindórsson (2010) og
Höskuldur Gunnlaugsson (2015).
Ekkert lið hefur átt fleiri leikmenn
sem hafa fengið þessa viðurkenningu. – iþs

-8°

Segðu bless við sköfuna og hitaðu bílinn
með Webasto bílahitara – Webasto bílahitari
BÍLASMIÐURINN HF
BÍLDSHÖFÐA 16
SÍMI: 567-2330
XXXCJMBTNJEVSJOOJTtCJMBTNJEVSJOO!CJMBTNJEVSJOOJT
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Enska úrvalsdeildin
Úrslit 7. umferðar 2018-19

West Ham - Man. Utd.

3-1

1-0 Felipe Anderson (5.), 2-0 Victor Lindelöf,
sjálfsmark (43.), 2-1 Marcus Rashford (71.),
3-1 Marko Arnautovic (74.).

Arsenal - Watford

2-0

1-0 Craig Cathcart, sjálfsmark (81.), 2-0 Mesut
Özil (83.).

Everton - Fulham

3-0

1-0 Gylfi Þór Sigurðsson (56.), 2-0 Cenk Tosun
(66.), 3-0 Gylfi (89.).

Huddersf. - Tottenham

0-2

0-1 Harry Kane (25.), 0-2 Kane, víti (34.).

Man. City - Brighton

2-0

1-0 Raheem Sterling (29.), 2-0 Sergio Agüero
(65.).

Newcastle - Leicester

0-2

0-1 Jamie Vardy, víti (30.), 0-2 Harry Maguire
(73.).

Wolves - Southampton

2-0

1-0 Ivan Cavaleiro (79.), 2-0 Jonny (87.).

Chelsea - Liverpool

1-1

1-0 Eden Hazard (25.), 1-1 Daniel Sturridge
(89.).

Cardiff - Burnley

1-2

0-1 Jóhann Berg Guðmundsson (51.), 1-1 Josh
Murphy (60.), 1-2 Sam Vokes (70.).

Staðan
FÉLAG

L

U

J

T

MÖRK

S

Man. City
Liverpool
Chelsea
Tottenham
Arsenal
Watford
Leicester
Wolves
B’mouth
Man. Utd.
Everton
Burnley
C. Palace
West Ham
Brighton
S’oton
Fulham
Newcastle
Cardiff
Huddersf.

7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

1
1
2
0
0
1
0
3
1
1
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2

0
0
0
2
2
2
3
1
2
3
2
4
3
4
4
4
4
5
5
5

21-3
15-3
15-5
14-7
14-9
11-8
13-10
8-6
10-11
10-12
11-11
9-11
4-6
8-12
8-13
6-11
8-16
4-10
4-16
3-16

19
19
17
15
15
13
12
12
10
10
9
7
7
7
5
5
5
2
2
2

Frá byrjun síðasta
tímabils hefur Jóhann Berg
komið með beinum hætti að
13 mörkum í ensku úrvalsdeildinni, fleiri en nokkur
annar leikmaður Burnley.

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Everton

Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði tvö mörk í 3-0
sigri Everton á Fulham.
Skaut í slá úr víti. Kominn með þrjú
mörk í ensku úrvalsdeildinni.
Burnley

Jóhann Berg Guðm.
Var allt í öllu hjá Burnley
sem vann Cardiff, 1-2.
Skoraði fyrra mark
Burnley og lagði það síðara upp.
Cardiff City

Aron Einar Gunnarsson
Er enn frá vegna meiðsla
og lék ekki með Cardiff í
1-2 tapi fyrir Burnley á heimavelli.
Reading

Jón Daði Böðvarsson
Gerði fyrra mark Reading í
2-2 jafntefli við Brentford.
Kominn með sex mörk í vetur.
Aston Villa

Birkir Bjarnason
Skoraði mark Aston Villa
í 1-1 jafntefli við Bristol
City á föstudaginn.

José Mourinho, knattspyrnustjóri Manchester United, var ekki upplitsdjarftur á laugardaginn þegar hans menn töpuðu fyrir West Ham á Lundúnaleikvanginum. Staða P

Hryggðarmynd í sýningu í Leikhú
Pressan á José Mourinho jókst enn frekar eftir 3-1 tap Manchester United fyrir West Ham í 7. umferð ensku úrvalsd
galski stjórinn hefur verið í fýlu frá því í sumar og ekki fundið leiðir til að snúa gengi United við. Mourinho þykir
FÓTBOLTI Það þarf að fara aftur til
ársins 1989 til að finna verri byrjun
hjá Manchester United á tímabili. Þá, á þriðja heila tímabili Sir
Alex Ferguson við stjórnvölinn,
var United með sjö stig eftir fyrstu
sjö umferðirnar. Í ár er uppskeran
eftir fyrstu sjö umferðirnar tíu stig.
United situr í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með jafn mörg stig og
Bournemouth. United hefur aðeins
skorað tíu mörk en fengið á sig tólf.
Aðeins fjögur lið hafa fengið á sig
fleiri mörk.
United mætti West Ham í fyrsta
leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og tapaði 3-1. Þetta þriðji leikur
United á einni viku og það vægast
sagt skelfilegri viku. United gerði
1-1 jafntefli við nýliða Wolves á
heimavelli um þarsíðustu helgi, féll
svo úr leik fyrir B-deildarliði Derby
County í 3. umferð deildabikarsins
og tapaði loks fyrir West Ham sem
leit liða verst út í upphafi tímabils.
José Mourinho er í vandræðum
sem hann virðist ekki vita hvernig
hann á að klóra sig út úr. Upplegg
hans gegn West Ham var gríðarlega
varfærið en samt fékk United á sig
þrjú mörk.
Eins og oft áður tók Mourinho
enga ábyrgð og kenndi öllum öðrum
um eftir leikinn. „Fyrsta markið var
rangstaða, annað markið var sjálfsmark og það þriðja kom eftir dómaramistök. En við verðum að byrja
næsta leik betur,“ sagði Portúgalinn.
Byrjunin á tímabilinu minnir
ískyggilega mikið á byrjunina hjá
Chelsea á tímabilinu 2015-16. Þá,
líkt og nú, byrjaði Mourinho að

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum
Stærstu úrslitin
Daniel Sturridge
tryggði Liverpool stig
gegn Chelsea þegar
hann jafnaði í 1-1
með frábæru skoti,
mínútu fyrir leikslok. Þetta voru
fyrstu stigin sem Liverpool tapar
í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Rauði herinn er í 2. sæti
með jafn mörg stig og topplið
Manchester City en lakari markatölu.
Hvað kom á óvart?
Gott gengi nýliða
Wolves heldur áfram
en þeir unnu 2-0 sigur
á Southampton á
Molineux. Úlfarnir eru ósigraðir
í síðustu fimm leikjum sínum og
eru í 8. sæti deildarinnar með
tólf stig. Þeir hafa aðeins fengið
á sig eitt mark í síðustu fjórum
leikjum.
Mestu vonbrigðin
Manchester United
tapaði í þriðja sinn
í fyrstu sjö deildarleikjum tímabilsins
þegar liðið laut í lægra haldi fyrir
West Ham á útivelli, 3-1. Frammistaða United var slök og varnarleikurinn hriplekur eins og hann
hefur verið í mörgum leikjum á
tímabilinu.

Leikmaður helgarinnar
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði tvívegis í 3-0 sigri
Everton á Fulham á laugardaginn. Íslenski
landsliðsmaðurinn kom mikið við sögu í
leiknum. Hann skaut í slá úr víti í upphafi
seinni hálfleiks en bætti upp fyrir það þegar
hann kom Everton yfir á 56. mínútu.
Þetta var átjánda markið sem Gylfi skorar
með skoti fyrir utan teig síðan hann byrjaði
að spila í ensku úrvalsdeildinni. Philippe
Coutinho, fyrrverandi leikmaður
Liverpool, er sá eini sem hefur
skorað fleiri mörk en Gylfi fyrir utan
teig á þeim tíma (19) .
Cenk Tosun kom Everton í 2-0 á
66. mínútu og Gylfi skoraði svo sitt
annað mark mínútu fyrir leikslok.
Þetta var 49. mark Gylfa í ensku
úrvalsdeildinni. Næsta mark
verður því hans fimmtugasta í
þessari sterku deild. – iþs
kvarta og kveina um leið og undirbúningstímabilið hófst og hélt því
áfram þangað til hann var rekinn
rétt fyrir jól. Þá hafði Chelsea tapað
níu af fyrstu 16 leikjum sínum og sat
í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar,
einu stigi fyrir ofan fallsæti.
Þá, líkt og nú, eyddi Mourinho
miklu púðri í að deila við óvini sína,
ímyndaða eða ekki. Fyrir þremur
árum byrjaði hann tímabilið á að
trompast eftir að læknirinn Eva
Carneiro hljóp inn á í upphafsleik
ensku úrvalsdeildarinnar til að
hlúa að Eden Hazard, leikmanni
sem Mourinho lenti einnig upp á

kant við síðasta tímabilið sitt hjá
Chelsea.
Núna stendur Mourinho í barnalegri valdabaráttu við Paul Pogba,
farsa sem þeir koma báðir illa út úr.
Franski miðjumaðurinn gagnrýndi
leikstíl Mourinhos eftir leikinn gegn
Wolves. Portúgalinn svaraði fyrir
sig með því að leysa hann undan
störfum varafyrirliða. Á æfingasvæðinu daginn eftir leikinn gegn
Derby áttu Pogba og Mourinho svo
í einhverjum orðahnippingum.
Pogba gaf Barcelona undir fótinn
í upphafi tímabils en miðað við
frammistöðu hans í leiknum gegn
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Tabula gratulatoria
Jón Baldvin Hannibalsson áttræður
Þann 21. febrúar 2019 verður hinn aldni leiðtogi íslenskra jafnaðarmanna, Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi fjármála- og utanríkisráðherra, áttræður. Af því tilefni verður gefin út bók eftir Jón Baldvin
þar sem hann mun einkum fjalla um frumkvæði Íslands að stuðningi
við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsþjóða, samningana við ESB um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og Norræna módelið sem raunhæfan
valkost við auðræði nýfrjálshyggjunnar.

Thomas Bjørn, fyrirliði Evrópu, lyftir
Ryderbikarnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Öruggur sigur
Evrópumanna
GOLF Evrópa vann Ryder-bikarinn
2018 eftir 17,5-10,5 sigur á Bandaríkjunum á Le Golf National vellinum í París. Þetta er í fjórða sinn í
síðustu fimm keppnum sem Evrópa
vinnur Ryder-bikarinn.
Evrópa var með vænlega forystu fyrir lokadaginn. Bandaríkin
byrjuðu hann hins vegar vel og
minnkuðu forystuna niður í eitt stig,
10,5-9,5. En nær komst bandaríska
liðið ekki.
Jon Rahm og Thorbjörn Olesen
unnu sína leiki og Ítalinn Francesco
Molinari tryggði Evrópu sigurinn
þegar hann sigraði Phil Mickelson
á 16. holu, 4/2. Hann varð þar með
fyrsti Evrópubúinn í sögu Ryderbikarsins til að vinna alla fimm
leikina í einni keppni. Molinari lék
einkar vel í Ryder-bikarnum í ár og
samvinna hans og nýliðans Tommys
Fleetwood var frábær. – iþs

Velunnurum Jóns Baldvins gefst nú kostur á að skrá nafn sitt á heillaóskaskrá í tilefni þessara tímamóta og að fá bókina á forlagsverði, eða
á kr. 6.000 með sendingarkostnaði. Hægt er að panta verkið hjá útgefandanum á netfanginu skrudda@skrudda.is eða í síma 552 8866.
Bókin verður send í byrjun febrúar 2019.
Til að panta bókina og fá nafn sitt jafnframt á heillaóskaskrána þarf
að senda inn nafn, kennitölu og heimilisfang. Sé óskað eftir að greiða
verkið með greiðslukorti þarf að senda kortanúmer og gildistíma, annars verður stofnuð krafa í heimabanka. Nánari upplýsingar fást hjá
forlaginu.

SKRUDDA

Hamarshöfða 1
110 Reykjavík
skrudda@skrudda.is

Portúgalans veikist með hverri vikunni. NORDICPHOTOS/GETTY

úsi draumanna
deildarinnar á laugardaginn. United er í 10. sæti. Portúvera orðinn valtur í sessi eftir slæma byrjun á tímabilinu.
West Ham vann Manchester United með tveggja
marka mun í deildarleik í
fyrsta sinn síðan í október
1982. Þá unnu Hamrarnir
einnig 3-1.

West Ham, og mörgum öðrum leikjum á tímabilinu, munu Börsungar
ekki snerta á honum, nema með
töngum. Pogba hefur engan veginn
fylgt eftir góðri frammistöðu á HM.
Ábyrgðin á slæmu gengi United í
upphafi tímabils liggur ekki bara hjá
Pogba og Mourinho heldur einnig
hjá hæstráðendum félagsins. Ed
Woodward virðist vera frábær viðskiptamaður en fótboltavitið reiðir
hann ekki í þverpokum.
Hann hefur þegar látið tvo knattspyrnustjóra, David Moyes og
Louis van Gaal, fara síðan hann tók
við stjórnartaumunum hjá United
fyrir fimm árum. Hann stendur nú
frammi fyrir þeirri stóru spurningu
hvað hann eigi að gera við Mourinho, mann sem hann réð til að
koma United aftur á toppinn. Þótt
Woodward hafi staðið þétt við
bakið á Mourinho, allavega út á
við, gróf hann undan honum þegar
hann neitaði að kaupa þá miðverði
sem voru efstir á óskalista Portúgalans.

Fyrsta markið var
rangstaða, annað
markið var sjálfsmark og
það þriðja kom eftir dómaramistök.
José Mourinho

Mourinho getur þó ekki kvartað
yfir því að hafa ekki fengið fjármuni til að spila úr síðan hann tók
við United. Samt er árangurinn
ekki merkilegur og liðinu hefur
farið aftur. Þótt United hafi lent
í 2. sæti á síðasta tímabili, sem er
besti árangur liðsins síðan Ferguson hætti, var bilið á milli þeirra og
toppliðs Manchester City 19 stig.
Mourinho hefur aðeins einu sinni
verið lengur en þrjú tímabil hjá liði
og þá var hann rekinn þegar fjórða
tímabilið var nokkurra vikna gamalt. Það kæmi mikið á óvart að hann
yrði við stjórnvölinn hjá United
þegar næsta tímabil hefst, og jafnvel þegar árið 2019 gengur í garð.
Mögulegir eftirmenn eru hins vegar
ekki margir, nema Zinedine Zidane,
sem ku samkvæmt fjölmiðlum ytra
vera byrjaður að læra ensku, og það
er mögulega það eina sem heldur
Mourinho í starfi. Uppskeran og
spilamennskan það sem af er tímabili gerir það allavega ekki mikið
lengur. ingvithor@frettabladid.is

Alfreð fagnar fyrsta marki sínu gegn
Freiburg. NORDICPHOTOS/GETTY

Þriðja þrennan
fyrir Augsburg
FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason skoraði
þrennu þegar Augsburg bar sigurorð
af Freiburg, 4-1, á heimavelli í þýsku
úrvalsdeildinni í gær. Þetta var fyrsti
leikur Alfreðs á tímabilinu en hann
hefur verið frá vegna meiðsla.
Þetta er þriðja þrennan sem Alfreð
skorar fyrir Augsburg. Hann skoraði
einnig þrennu gegn Freiburg og Köln
á síðasta tímabili.
Alfreð hefur alls skorað 25 deildarmörk fyrir Augsburg og er orðinn
markahæsti leikmaður liðsins í
þýsku úrvalsdeildinni frá upphafi.
Tobias Werner átti metið (23 mörk).
Caiuby kom Augsburg yfir á
19. mínútu í leiknum í gær. Fimmtán mínútum síðar bætti Alfreð öðru
marki við með laglegri hælspyrnu.
Freiburg minnkaði muninn í
upphafi seinni hálfleiks þegar Jonathan Schmid skoraði sjálfsmark. Á
68. mínútu jók Alfreð muninn aftur
í tvö mörk með marki úr vítaspyrnu.
Þegar sjö mínútur voru til leiksloka skoraði Alfreð svo þriðja mark
sitt og fjórða mark Augsburg með
skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá
Andre Hahn. – iþs

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun
um málefni líðandi stundar.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Valsmennirnir Sigurður Egill Lárusson og Eiður Aron Sigurbjörnsson lyfta Íslandsmeistarabikarnum hátt á loft eftir sigurinn á Keflvíkingum í fyrradag. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Valur vængjum
þöndum
Valsmenn urðu Íslandsmeistarar annað árið í röð
eftir 4-1 sigur á Keflvíkingum í lokaumferð Pepsideildar karla á Hlíðarenda á laugardaginn.

Valur hefur
22 sinnum
orðið
Íslandsmeistari.
Aðeins KR
hefur unnið
fleiri Íslandsmeistaratitla
(26).

Valsmenn
höfðu mikla
yfirburði gegn
Keflvíkingum og
unnu öruggan
sigur.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Það var gaman hjá stuðningsmönnum Vals á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Valsmenn fagna eftir að Íslandsmeistaratitilinn var í höfn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Merkisatburðir
1786 Séra Oddur Gíslason, prestur á Miklabæ í Skagafirði,
hvarf. Talið var að draugurinn Miklabæjar-Sólveig hefði
verið þar að verki.
1800 Spánverjar afhenda Frökkum Louisiana-landsvæðið.
Þeir seldu Bandaríkjunum svæðið um þrjátíu mánuðum
síðar.
1814 Vínarþingið, sem ætlað var að draga landamæri
Evrópuríkja upp á nýtt eftir ósigur Napóleons Bonaparte,
formlega sett.
1874 Kvennaskólinn í Reykjavík tekur til starfa.
1891 Kennsla hefst í hinum bandaríska Stanford-háskóla.
1918 Arabískar hersveitir, undir forystu T. E. Lawrence, ná
sýrlensku borginni Damaskus á sitt vald.
1931 George Washington-brúin, sem tengir New York og
New Jersey, opnuð fyrir umferð.
1933 Ásta Magnúsdóttir tekur fyrst kvenna við opinberu
embætti hér á landi er hún er skipuð ríkisféhirðir.
1936 Francisco Franco tekur við völdum á Spáni.
1946 Eftirlifandi stjórnendur úr röðum nasista hljóta dóm
eftir réttarhöld í Nürnberg.
1949 Mao Zedong lýsir yfir stofnun Kínverska alþýðulýðveldisins.
1952 Hljóðritun á ræðum á Alþingi hefst.
1958 Bandaríska geimferðastofnunin, NASA, stofnuð.
1960 Nígería fær sjálfstæði frá Bretum.
1969 Concorde nær að rjúfa hljóðmúrinn fyrsta sinni.
1975 Muhammad Ali hefur betur gegn Joe Frazier í bardaga í Maníla á Filippseyjum.
1977 Samtök áhugafólks um áfengisvandamálið (SÁÁ)
stofnuð.
1978 Túvalú fær sjálfstæði frá Bretum.
1979 Lögræðisaldur lækkaður niður í átján ár úr tuttugu
árum.
1979 Mesta sólarhringsúrkoma sem mælst hefur hér á
landi, 243 millimetrar, fellur á Kvískerjum í Öræfum.
1982 Helmut Kohl tekur við af Helmut Schmidt sem
kanslari Þýskalands eftir að sá síðarnefndi tapaði vantraustskosningu.
1987 Ríkissjónvarpið hefur sjónvarpsútsendingar á
fimmtudögum en fram að því höfðu þeir verið sjónvarpslausir dagar.
1989 Samkynhneigðir Danir geta skráð sig í staðfesta
samvist í fyrsta sinn.
2003 Eyririnn lagður niður en síðan þá hefur ein króna
verið minnsta gjaldmiðilseining landsins.
2012 38 farast og 102 særast þegar tvær ferjur rekast á
fyrir utan Hong Kong.
2014 Sprenging verður í búlgarskri byssupúðursverksmiðju. 15 týna lífi.
2015 280 farast í skriðuföllum í Gvatemala sem voru afleiðing gífurlegs vatnsveðurs.
2017 Katalónar kjósa um hvort héraðið eigi að lýsa yfir
sjálfstæði frá Spáni.
2017 58 myrtir og 851 særist í skotárás á hóteli í Las
Vegas.

Ástkæri maðurinn minn,
pabbi okkar, tengdapabbi og afi,

Árni Guðmundsson
Lyngprýði 2, Garðabæ,
lést á krabbameinsdeild LSH að
kvöldi fimmtudagsins 20. september
umkringdur ástvinum sínum.
Útförin fer fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn
3. október kl. 13.00. Sérstakar þakkir færum við öllu því
frábæra starfsfólki sem annaðist hann af alúð.
Sigríður Huld Konráðsdóttir
Guðmundur Örn Árnason Elísabet Mary Arnaldsdóttir
Erla María Árnadóttir
Róbert Karl Hlöðversson
Íris Björk Árnadóttir
Kristján Jón Jónatansson
Unnur Svanborg Árnadóttir
Sigríður Hulda Árnadóttir Sveinbjörn Claessen
Árni Konráð Árnason
Birgitta Björt Garðarsdóttir
og barnabörn.

Danski tónlistarmaðurinn Kim Larsen lék oftar en einu sinni á tónleikum hér á Ísland, meðal annars áriðð 2005. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Kim Larsen snerti dönsku
þjóðina beint í hjartað
Danir syrgja nú tónlistarmanninn og alþýðuhetjuna Kim Larsen sem lést í gær. Banamein
hans var krabbamein í blöðruhálskirtli. Fáum hefur tekist að tappa sig jafnlangt inn í
dönsku þjóðarsálina og Kim Larsen segir einn helsti aðdáandi hans hér á landi.

D

anski tónlistarmaðurinn
Kim Larsen andaðist í
gær 72 ára að aldri. Kim
hafði glímt við krabbamein í blöðruhálskirtli og
sjúkdómurinn hafði að
lokum betur. Einn helsti aðdáandi kappans á Íslandi segir að hálfgerð þjóðarsorg
sé nú í Danmörku.
„Ég var sjö ára þegar ég heyrði fyrst
af Kim Larsen. Þá var ég búsettur í Danmörku og hann átti að koma fram í spjallþætti. Það voru allir að tala um þáttinn og
gera ráðstafanir hvar þeir ætluðu að horfa
á hann. Það var nánast eins og það væri
stórviðburður á borð við lok seinna stríðs
eða tungllendingin að eiga sér stað,“ segir
Kjartan Guðmundsson, fjölmiðlamaður
og poppfræðingur.
Vinur Kjartans brá á það ráð að taka
upp frammistöðu Larsens þetta kvöld
í þættinum og varð hinn versti þegar
einhver opnaði sælgætispoka meðan
tónlistarmaðurinn flutti lög sín. Það kom
nefnilega niður á hljómgæðum kasettunnar.
„Eftir því sem maður eltist gerði maður
sér betur grein fyrir því að Kim tókst að
tappa inn í dönsku þjóðarsálina með
hætti sem engum hefur tekist. Þó hann
hafi orðið stjarna náði hann alltaf að
halda sterkri tengingu við litla manninn
og náði að vera gæinn á götunni. Það er
erfitt að finna einhvern sem var illa við
hann,“ segir Kjartan.
Sem dæmi um slíkt nefnir Kjartan að
hann hafi alla tíð verið á móti konungsveldinu og því prjáli sem því fylgir.
Afþakkaði hann meðal annars riddarakross þeirra Dana af þeirri ástæðu. Þá tapaði hann sér þegar Danir stefndu að því
að banna reykingar á opinberum stöðum
og varði miklum tíma og orku í að berjast
gegn því með kjafti og klóm. Sat hann
meðal annars fundi með ráðherrum og
stjórnmálamönnum vegna þessa. Það má
fylgja sögunni að reykingabannið danska
er talsvert smærra í sniðum en víða annars staðar.

Kjartan Guðmundsson er meðal þeirra sem syrgja Kim Larsen sárt. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ég held að fólk hafi ekki
verið búið undir þetta
enda eru viðbrögðin úti eftir því.
Kjartan Guðmundsson, fjölmiðlamaður
og poppfræðingur

Aðspurður um eftirminnilegustu
minningu sína sem tengist Kim segir
Kjartan að það að sjá hann á sviði sé ofarlega en það gerði hann alls fimm sinnum,
þrisvar í Danmörku og tvisvar á Íslandi.
Ein minning standi þó upp úr.
„Um aldamótin var ég búsettur í Kaupmannahöfn og ætlaði að fara með vini
mínum, sem var í heimsókn, út á lífið.
Þegar við komum á staðinn sem við ætluðum á var búið að skella í lás. Ég bankaði upp á til að kanna hvort dyravörðurinn sæi aumur á okkur,“ segir Kjartan.
Dyravörðurinn gerði gott betur en það
en hann tók á móti þeim líkt og kónga-

fólk væri á ferðinni. Þegar hann leit til
baka sá hann að Kim og kona hans stóðu
fyrir aftan þá en þau voru mætt til að sjá
son sinn spila á staðnum.
„Dyravörðurinn hélt að við værum í
slagtogi með honum,“ segir Kjartan og
hlær. „Við spjölluðum örstutta stund
og svo kvöddumst við með því að ég gaf
honum eld.“
Tónlistarmaðurinn tilkynnti í desember að hann væri veikur en fæstir vissu af
því að svo stutt væri í endalokin. Hann
spilaði á tónleikum í sumar en þurfti að
fresta nokkrum af heilsufarsástæðum. Þá
vann hann að nýrri plötu skömmu fyrir
andlátið og áttu því flestir von á því að
hann væri að ná heilsu.
„Ég held að fólk hafi ekki verið búið
undir þetta enda eru viðbrögðin úti
eftir því. Í minningarorðum Berlingske
Tidende var Kim Larsen lýst sem Danmörku. Það er nokkuð nálægt sannleikanum,“ segir Kjartan. joli@frettabladid.is
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ÞRAUTIR

Mánudagur
Stíf suðaustanátt
og rigning eða
slydda. Dregur úr
vindi og úrkomu
norðan- og
norðvestanlands
síðdegis. Vestan
hvassviðri eða
jafnvel stormur á
Suðurlandi og við
Faxaflóa í kvöld,
annars mun
hægari vindur og
á Norðurlandi
styttir upp. Hiti 1
til 8 stig.
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik
Sigurlaug R. Friðþjófsdóttir
(1.724) átti leik gegn Milena
Stagno (1.388) frá Möltu á
Ólympíuskákmótinu.
11. Bxf7+! (11. Rg5 er líka
gott.) 11. … Kxf7 12. Rg5+ Kf8
13. Re6+ Kg8 14. Rxd8 og
hvítur vann örugglega.
Fylgst er vel með Ólympíuskákmótinu á skak.is og meðal annars er daglegt hlaðvarp þegar
sem Gunnar og Ingvar fara yfir
allt það helsta.
www.skak.is: Allt um Ólympíuskákmótið.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.



LÓÐRÉTT
1. mótrök
2. lofttegund 3.
fljótfærni
4. frárennsli
7. glettast
9. jurt
12. galdrar
14. útdeildi
16. tveir eins



Alvöru borðsög
frá Milwaukee













Pondus

Eftir Frode Øverli

Haraldur! Golf er skemmtilegt, segir þú. En … getum
við kallað það íþrótt?

Það er á hreinu að það er
íþrótt. Golf krefst tækni,
nákvæmni, líkamlegs forms,
tímasetninga og andlegs
styrks. Æfingu geturðu ekki
keypt.

Getum við látið
eins og við
höfum ekki séð
þessa tvo?

Ertu að tala
um þessa sem
voru í fyrsta
og öðru sæti
í klúbbmótinu
síðast?

Algjör
tilviljun!

vfs.is

M18 FTS210




LAUSN: LÁRÉTT: 1. gerla, 5. ata, 6. fg, 8. gaspra, 10. nn,
11. lán, 12. kast, 13. ögun, 15. kaktus, 17. flaut
LÓÐRÉTT: 1. gagnrök, 2. etan, 3. ras, 4. afrás, 7.
gantast, 9. planta, 12. kukl, 14. gaf, 16. uu

Skák

LÁRÉTT
1. baktería
5. óhreinka
6. í röð
8. spauga
10. tveir eins
11. gæfa
12. hviða
13. þjálfun
15. planta
17. blístur

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvernig var
stærðfræðiprófið?

Erfitt.

M18 FUEL™ skilar aflinu til þess
að saga án þess að það dragi
niður í henni við venjulegar aðstæður.
Stærð blaðs 210mm með 63mm
skurðargetu í 90°.
POWESTATE™ mótor.
REDLINK PLUS™ yfirálagsvörn.
REDLITHIUM-ION™ High Output™
ONE-KEY™ elti- og öryggiskerfi.

Verð 179.900 kr. (með rafhlöðu)

Barnalán

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér
allar nýjustu fréttirnar úr heimi
íþróttanna.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Ég trúi ekki
að ég verði
að vinna alla
helgina.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég veit.

Að minnsta kosti gerist það
ekki oft.
Kannski ekki, en að
vinna sjö daga vikunnar
er ekki gaman.

Ég get bara
ímyndað mér …

MÁNUDAGUR

1. OKTÓBER 2018
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
hvar@frettabladid.is
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Ágústa Kristófersdóttir sagnfræðingur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Viðburðir

Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundarsafn
Yfirlitssýning á verkum Ásmundar
Sveinssonar myndhöggvara. Á
sýningunni er sjónum beint að
öllum ferli listamannsins allt frá
tréskurðarnámi hjá Ríkarði Jónssyni og til síðustu ára listamannsins. Sýnd eru verk unnin í ýmis
efni, þar á meðal verk höggvin úr
tré, steinsteypu og bronsi. Á sýningunni eru jafnframt frummyndir
þekktra verka sem stækkuð hafa
verið og sett upp víða um land.

Hvað? Gengið um arkitektúr við
Arnarbakka í 109 Reykjavík
Hvenær? 17.30
Hvar? Breiðholtsskóli
Kynnumst nærumhverfi okkar á
nýjan hátt og sjáum hið manngerða umhverfi í nýju ljósi. Í tilefni
af Alþjóðlegum degi arkitektúrs
í dag, mánudaginn 1. október,
munu Halldór Eiríksson arkitekt og Ágústa Kristófersdóttir,
sagnfræðingur og forstöðumaður
Hafnarborgar, ganga um Arnarbakkann í Breiðholti í Reykjavík.
Gangan er öllum opin, ungum sem
öldnum. Gangan hefst kl. 17.30 við
aðalinngang Breiðholtsskóla.
Hvað? Kötlugosið – Sögunnar minnst
Hvenær? 10.00
Hvar? Bókasafn Seltjarnarness
Bókasafn Seltjarnarness gerir sér
far um að minnast atburða ársins
1918 í tilefni 100 ára afmælis fullveldis Íslands með sýningu og
framsetningu á bókum, lesefni og
myndefni. Nú er það Kötlugosið.
Hvað? Gengið um arkitektúr við
Freyjugötu-Bjargarstíg-Skálholtsstíg
Hvenær? 17.30
Hvar? Freyjugata
Kynnumst nærumhverfi okkar á
nýjan hátt og sjáum hið manngerða umhverfi í nýju ljósi. Í tilefni
af Alþjóðlegum degi arkitektúrs
í dag, mánudaginn 1. október,
mun Bjarki Gunnar Halldórsson
arkitekt ganga um Freyjugötu,
Bjargarstíg og Skálholtsstíg í 101
Reykjavík. Gangan hefst kl. 17.30
á horni Freyjugötu og Barónsstígs
og verður gengið í átt að tjörninni.
Gangan er öllum opin, ungum sem
öldnum.
Hvað? Tímagöng til 1918
Hvenær? 16.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Tímagöng til 1918 er sýndarveru-

Þess er mInnst í ár að hundrað ár eru liðin frá því að síðast gaus í Kötlu undir Mýrdalsjökli. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

leikasýning þar sem gestum gefst
kostur á því að skyggnast inn í
íslenskan veruleika ársins 1918
með aðstoð 360° sýndarveruleikagleraugna. Sýninguna vann Árni
Gunnarsson, kvikmyndagerðarmaður hjá Skotta Film. Gestir
horfa á myndbönd með sýndarveruleikagleraugum og fræðast
á lifandi hátt um samgöngur,
verslun og viðskipti árið 1918.
Árni verður á staðnum kl. 16.0018.00 og 19.00-21.00 og aðstoðar
fólk með gleraugun. Verkefnið
var styrkt af afmælisnefnd aldarafmælis fullveldis Íslands og af
Uppbyggingarsjóði.
Hvað? Gengið um arkitektúr við
Silfurtún í Garðabæ
Hvenær? 17.30
Hvar? Silfurtún
Kynnumst nærumhverfi okkar á
nýjan hátt og sjáum hið manngerða umhverfi í nýju ljósi. Í tilefni
af Alþjóðlegum degi arkitektúrs
í dag, mánudaginn 1. október,
mun Baldur Ó. Svavarsson arkitekt
ganga um Silfurtúnið í 210 Garðabæ, en þangað má rekja upphaf
skipulagðrar byggðar í Garðbæ.
Gangan er öllum opin, ungum sem

öldnum. Gangan hefst kl. 17.30 og
lýkur kl. 18.30. Nánari upplýsingar
um hvar gangan hefst verða veittar
síðar.

Sýningar
Hvað? Tryggvi Ólafsson – grafíkverk
á Mokka
Hvenær? 08.00
Hvar? Mokka-Kaffi, Skólavörðustíg
Tryggvi Ólafsson sýnir grafíkverk
á Mokka til 3. október. Þetta er
fimmta einkasýning Tryggva á
Mokka á einum 40 árum. Verkin
sem hann sýnir nú eru offset litógrafíur og öll unnin hér á landi
á síðustu fjórum til fimm árum.
Sýningin er sölusýning og þeir sem
hafa áhuga á að eignast verk geta
fengið upplýsingar hjá starfsfólki
Mokka eða haft samband með
tölvupósti, mokkaart@gmail.com.
Hvað? Ný verk
Hvenær? 12.00
Hvar? Listasalur Mosfellsbæjar
Listamennirnir Guðni Gunnarsson og Ingirafn Steinarsson sýna
í Mosfellsbæ. Til sýnis verða ný
verk en undanfarin misseri hafa

báðir listamennirnir unnið tvívítt, annars vegar samklipp og
hins vegar teikningar. Í verkum
Guðna getur að líta margbreytilegar súrrealískar fígúrur samsettar
úr fundnu myndefni, tímaritum
og dagblöðum. Verk Ingarafns eru
samhverfar teikningar úr trélitum,
álíkar sprengingum sem minna
samtímis á fljótandi síkadelísk
form og svífandi geimstöðvar.
Hvað? Innrás III: Matthías Rúnar
Sigurðsson
Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundarsafn
Matthías Rúnar Sigurðsson vinnur
meðal annars höggmyndir í stein.
Klassísk handverksnotkun hans
kallast skemmtilega á við verk
Ásmundar og er fróðlegt að sjá
ungan og upprennandi myndhöggvara sýna verk sín í samhengi
Ásmundarsafns. Árið 2018 eru
fyrirhugaðar fjórar innrásir inn í
sýninguna List fyrir fólkið, þar sem
völdum verkum Ásmundar Sveinssonar er skipt út fyrir verk starfandi listamanna.
Hvað? Ásmundur Sveinsson: List fyrir
fólkið

Hvað? Ýmissa kvikinda líki
Hvenær? 10.00
Hvar? Listasafn Íslands
Á sýningunni má sjá hvernig listamennirnir hafa beitt margbreytilegri skapandi færni og ýmiss
konar tækni. Sýningarstjórarnir
Ingibjörg Jóhannsdóttir og Pari
Stave hafa valið verk á sýninguna
eftir listamenn sem vinna jafnhliða í grafík og aðra miðla. Meðal
sýnenda eru rithöfundar og tónskáld en einnig myndlistarmenn
sem eru síður þekktir fyrir grafíkverk sín, frekar fyrir málverk, þrívíð verk, innsetningar, gjörninga,
ljósmyndaverk eða vídeólist.

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

Fjórhjóladrifna fjölskyldan.
Tiguan Offroad.
Touareg Offroad.
3.0 TDI V6.
Verð 9.290.000 kr.

)MµUKMµODGULɵQQRJVM£OIVNLSWXU
Verð 5.790.000
5 790 000 kr.
kr
Tilboðsverð 4.990.000 kr.

T- Roc.
)MµUKMµODGULɵQQ
og sjálfskiptur.
Verð 4.590.00 kr.

Tiguan Allspace.
PDQQDRJU¼PJµ²XU
Verð 7.635.000 kr.
Tilboðsverð 6.990.000 kr.

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

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

DAGSKRÁ

Mánudagur

Fyrri
hluti opinni
Í
dagskrá
NÝJA ÍSLAND – HELVÍTIS FOKKING FOKK
KL. 19:25

Það eru 10 ár síðan Ísland rambaði á barmi gjaldþrots. Höfum við lært
num við lóðbeint í annað hrun? Vönduð og
að hemja okkur eða stefnum
tir Lóu Pind,
stórgóð heimildamynd eftir
sýnd í tveimur hlutum. Seinni
inni hlutinn,
Túristinn blessaði Ísland
d verður
sýndur annað kvöld í opinni
pinni dagskrá.

Mánudagur
gur

í opinni dagskrá
gskrá
k

Fáðu þér áskrift á
stod2.is

Í opinni
dagskrá

Nýtt
MANIFEST
KL. 20:30

GŕƭĳǮǨǮĲƑïqūŠƥĚĳūǜƭĳĲěŕîĳĿŠƭŁîŠēîƑŁŒŏƭŠƭŞŕĚŠēĿƑĚĲƥĿƑŬǄĚŠŏƭ
mikla ókyrrð í lofti. Á meðan farþegarnir upplifðu aðeins nokkurra
klukkutíma ókyrrð töldu aðstandendur þeirra þá af þar sem það fannst
ĺǄūƑŒĿƥîŠĳƭƑŠěƥĚƥƭƑîĲǜƭĳǄěŕĿŠŠĿŁǛŞŞïƑȦ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 The Simpsons
07.25 Strákarnir
07.50 The Mindy Project
08.10 The Middle
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Grand Designs - Living
10.25 Mayday
11.10 Gulli byggir
11.35 Óupplýst lögreglumál
12.05 Sendiráð Íslands
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor UK
14.30 The X Factor UK
16.00 Six Puppies and Us
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 Nýja Ísland Ný heimildarmynd í tveimur hlutum úr smiðju
Lóu Pind Aldísardóttur. Það eru
tíu ár síðan Ísland rambaði á
barmi gjaldþrots. Tíu ár síðan við
horfðum ringluð á Geir Haarde
biðja Guð að blessa Ísland.
Vissum ekki hvað við áttum,
skulduðum, hvort við hefðum
vinnu á morgun. Lóa Pind skoðar
hvernig Ísland hefur komið undan
hruni. Höfum við lært af hruninu
eða stefnum við hraðbyri í annað
hrun?
20.35 Manifest
21.20 Magnum P.I. Skemmtilegir framhaldsþættir þar sem
grín og hasar eru í fyrirrúmi enda
byggðir á samnefndum spæjaraþáttum sem slógu rækilega í gegn
á níunda áratugnum. Thomas
Magnum er fyrrum sérsveitarmaður í bandaríska sjóhernum en
hefur sérhæft sig í öryggisgæslu
og vinnur nú sem einkaspæjari á
Hawaii.
22.05 The Deuce
23.05 Arthur Miller: Writer
00.50 Castle Rock
01.40 Better Call Saul
02.30 The Art Of More
03.15 Unsolved: The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
04.00 Unsolved: The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
04.45 Peaky Blinders
05.40 Bones

19.10 Great News
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.55 Who Do You Think You Are?
21.55 Famous in Love
22.40 Divorce
23.10 Stelpurnar
23.35 The Originals
01.05 Seinfeld
01.30 Friends
01.55 Tónlist

11.40 Temple Grandin
13.30 Southside with You
14.55 Beyond the Lights
16.50 Temple Grandin
18.40 Southside with You Stórgóð
mynd frá 2016 sem byggð er á
sönnum atburðum og gerist um
sumarið 1989 þegar verðandi
Bandaríkjaforseti, Barack Obama,
gerði hosur sínar grænar fyrir
framtíðareiginkonu sinni Michelle Robinson í Chicago.
20.05 Beyond the Lights
22.00 Maggie Spennutryllir frá
2015 með Arnold Schwarzenegger og Abigail Breslin. Ung kona
smitast af sjúkdómi sem breytir
sjúklingnum smám saman í uppvakning. Faðir hennar vill gera allt
til að bjarga henni en til hvaða
ráða getur hann gripið?
23.35 You Don’t Know Jack
01.45 We’ll Never Have Paris
03.20 Maggie

STÖÐ 2 SPORT
07.15 Messan
08.15 Huesca - Girona
09.55 Villarreal - Real Valladolid
11.35 Sassuolo - AC Milan
13.15 Levante - Alaves
14.55 Real Betis - Leganes
16.35 Formúla 1: Rússland - Kappakstur
18.55 Celta - Getafe
21.00 Chelsea - Liverpool
22.40 Messan
23.40 Football League Show

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Strumparnir
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 Skoppa og Skrítla enn út
um hvippinn og hvappinn
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Rasmus Klumpur
og félagar
10.55 Lalli
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 Skoppa og Skrítla enn út
um hvippinn og hvappinn
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Rasmus Klumpur
og félagar
14.55 Lalli
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 Skoppa og Skrítla enn út
um hvippinn og hvappinn
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Rasmus Klumpur
og félagar
18.55 Lalli
19.00 Ratchet og Clank

STÖÐ 2 SPORT 2

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

MAGNUM P.I.

Í opinni
dagskrá

KL. 21:15

Skemmtilegir framhaldsþættir þar sem grín og hasar eru í fyrirrúmi
enda byggðir á samnefndum spæjaraþáttum sem slógu rækilega í
gegn á níunda áratugnum.

THE DEUCE
KL. 22:00

Í opinni
dagskrá

'ŏîƑǛƑūĳƥŵĲĲƏĉƥƥĿƑƭŞƭƎƎĳîŠĳ
klámiðnaðarins í New York á
áttunda áratugnum. Skemmtileg og
krassandi sería úr smiðju HBO.

Allt þetta og meira til
á aðeins 9.990 kr.

stod2.is

06.30 New England Patriots Miami Dolphins
08.50 LA Chargers - San Francisco
49ers
11.10 Cardiff City - Burnley
12.50 Pepsímörkin - lokaþáttur
14.30 Haukar - Keflavík
16.10 KR - Tindastóll
17.50 Football League Show
18.20 Spænsku mörkin
18.50 Bournemouth - Crystal
Palace
21.00 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
21.55 West Ham - Manchester
United
23.35 Celta - Getafe

Mörgæsirnar frá Madagaskar,
09.24, 13.24 og 17.24

GOLFSTÖÐIN
08.00 Ryder Cup
15.00 PGA Special: This is Mackenzie Tour
15.25 Golfing World
16.15 Tour Championship
18.15 Ryder Cup

RÚV
13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar
2009-2010
13.55 Úr Gullkistu RÚV: 89 á
stöðinni
14.15 Úr Gullkistu RÚV: Örkin
14.45 Kaupmannahöfn - höfuðborg Íslands
15.10 Úr Gullkistu RÚV: Út og
suður
15.35 Úr Gullkistu RÚV: Af
fingrum fram
16.15 Ljósmyndari ársins
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Heimssýn barna
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Saga Danmerkur - Siðaskipti og endurreisn
21.00 Brestir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hljóðupptaka í tímans rás
23.10 Hrunið
00.00 Ditte & Louise
00.30 Kastljós
00.45 Menningin
00.55 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.15 Everybody Loves Raymond
12.35 King of Queens
12.55 How I Met Your Mother
13.20 Dr. Phil
14.05 90210
14.50 9JKL
15.15 Black-ish
15.40 Rise
16.25 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 Superstore
20.10 Top Chef
21.00 MacGyver
21.50 The Crossing
22.35 The Affair
23.35 The Tonight Show
01.05 CSI
01.50 Instinct
02.35 The Good Fight
03.25 Star
04.10 I’m Dying Up Here
05.00 Síminn + Spotify

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

í OPINNI DAGSKRÁ

KVEIKTU Á GLEÐINNI MEÐ OKKUR Í VETUR

Mánudagurinn
1. okt

Þriðjudagurinn
2. okt

Seinni

Fyrri
hluti

Miðvikudagurinn
3. okt

hluti

Kveiktu á Stöð 2 Maraþon

Kveiktu á Stöð 2

Kveiktu á Skemmtipakkanum

aðeins 1.990 kr./mán.

aðeins 6.990 kr./mán.

aðeins 9.990 kr./mán.
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MÁNUDAGUR

LA-Z-BOY

HELGA
ARTILBOÐ
Ð Í HÖ
ÖLL
LINNI

Prins Jóló hatar ekki jólin og heldur þau heilög með góðum gestum á jólagiggi 15. desember. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

20%

LEVI
La-z-boy hægindastóll. Dökk- eða
ljósgrátt áklæði og svart leður.
Stærð: B: 85 × D: 92 × H: 106 cm
Áklæði

95.992 kr.
119.990 kr.

Leður

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
LA-Z-BOY STÓLUM

135.992 kr.
169.990 kr.

JAY

223.992 kr.
279.990 kr.

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

DREAMTIME
Rafdrifinn La-z-boy hægindastóll.
Dökk- eða ljósgrátt áklæði.
Stærð: B: 96 × D: 103 × H: 109 cm

JAMES
La-z-boy lyftistóll. Steingrátt
áklæði. og svart leður.
St.: H: 105 × B: 103 × H: 109 cm
Áklæði

207.992 kr.
259.990 kr.
Leður

239.992 kr.
299.990 kr.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

er sjúkur jólapervert
Jólatónleikar Prins Póló verða 15. desember. Prinsinn ætlar að
taka sín eigin lög í hátíðlegum búningi auk jólalaga sem hann hefur
samið gegnum tíðina og hafa með sér einvalalið tónlistarmanna.

La-z-boy hægindastóll.
Dökk- eða ljósgrátt áklæði.
Stærð: B: 97 × D: 94 × H: 107 cm

87.992 kr.
109.990 kr.

Prins Jóló

P

rins Póló er kominn í
jólafílinginn – Póló er
orðið Jóló og jólatónleikar komnir á dagskrána – 15. desember
er dagurinn. Það er
ekki seinna vænna að koma sér í
fílinginn núna.
„Málið er það að ég er sjúkur
jólapervert. Það hefur farið svona
mishátt – við byrjuðum í hljómsveitinni Rúnk þar sem við gáfum
út jólaplötu um aldamótin. Þetta
gerði ég með góðu fólki eins og
Benna Hemm Hemm, Hildi Guðnadóttur, hinum annálaða Borko,
Óbó og fleiri meisturum. Síðan
þá hef ég alltaf búið til eitt og eitt
jólalag þannig að ég á uppsafnaðan góðan lager af jólalögum. Í
öllum hljómsveitum sem ég hef
verið í hef ég alltaf haft þá reglu að
semja eitt jólalag – bara svona upp á
fílinginn. Þessi jólalög fara mishátt
– sum mjög lágt. Svo vill líka til að
ég verð í bænum þarna í kringum
jólin þannig að ég athugaði hvort ég
gæti ekki hent í eitt jólagigg,“ segir
Prinsinn alveg í skýjunum af jólafíling enda er hann kominn með
Gamla bíó undir giggið og einvalalið fólks með sér til að gera þetta
sem jólalegast.
„Ég ætla að gera þetta í dálítið
óhefðbundnum búningi. Benedikt
Hermann Hermannsson, Benni
Hemm Hemm, hann ætlar að vera
með mér á píanói – hann er alveg
geðsjúkur píanisti – einn af okkar
fremstu píanistum. Örn Eldjárn
gítarvirtúós verður þarna að búa til
þykkan hljóðvegg með gítarnum.
Svo verður Margrét Arnardóttir á
harmonikku. Þetta er bandið sem ég
hef búið til úr þessum hirðingjum.
Þetta er gott band enda er þetta fólk
annálaðir öðlingar og snillingar.
Þetta miðast allt við það að mesta
pressan fari af mér yfir á þau – mitt
hlutverk er að fanga jólaandann á

ÞAR SEM MAÐUR ER
NÚ LÍKA BREIÐHYLTINGUR HUGSA ÉG AÐ ÉG LÁTI
BREIÐHOLTSSERÍUNA VANTA
– ÞAÐ VERÐA BREIÐHOLTSSERÍUR, ÉG GET LOFAÐ ÞVÍ.

sviðinu og svo fæ ég þessa snillinga
til að leika lögin mín í hátíðlegum
útsetningum.“
Prinsinn vill undirstrika það að
þetta verða bara hans eigin lög sem
verða leikin – líklega mun Jólahjól
til dæmis ekki fá að heyrast þetta
kvöld.
„Ég er ekkert bara að fara að
taka einhver helvítis jólalög, ég
myndi aldrei snerta einhver jólalög eftir aðra enda hef ég algjöra
óbeit á coverlagadrasli … en það er
bara út af því að ég gæti aldrei lært
þau – þetta er bara minnimáttarkennd í mér. Mér finnst jólalög
alveg fín. En ég ætla fyrst
og fremst að taka lög
Prins Póló og svo
eitthvað af þessum
jólalögum sem ég
hef verið að semja
í gegnum árin.“
Aðspurður
hvort þarna verði

einhvers konar húllumhæ – einhver
atriði eða annað segist Prinsinn
ekki alveg vera viss.
„Ég veit ekkert – það verður eiginlega að ráðast. Hvort við sitjum á
gólfinu, stöndum á borðum eða
stöndum á haus, það verður allt að
koma í ljós. En þetta verður allavegana eins og ég hugsaði með mér,
„helgislepja með hátíðarbragði“.
Þó er hann ansi hræddur um að
það verði eitthvað af jólaskrauti –
líklega tré á sviðinu og fleira.
„Það þarf að efla sjónrænu hliðina enn frekar, enda eru jólin sjónrænt ævintýri. Þar sem maður er nú
líka Breiðhyltingur hugsa ég að ég
láti Breiðholtsseríuna ekki vanta –
það verða Breiðholtsseríur, ég get
lofað því.“
Miðasala er hafin
á Tix.is. Það verða
bara þessir einu
tónleikar þannig
að fólk verður að
stökkva til og næla
sér í miða vilji það
ekki koma að lokuðum dyrum.
stefanthor@
frettabladid.is

Benni Hemm
Hemm verður í
jólabandinu og
verður hlutverk
þess að taka
pressuna af Prinsinum svo hann geti
fangað jólaandann.
FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Til hamingju
meistarar!
Valur er Íslandsmeistari karla í knattspyrnu 2018
annað árið í röð eftir spennandi og skemmtilega
baráttu. ÍA náði toppsæti Inkasso deildarinnar og
mætir til leiks í efstu deild á næsta ári. Norðurál
er stoltur stuðningsaðili meistaranna í báðum
deildum og sendir innilegar hamingjuóskir á
Skagann og Hlíðarenda.
Áfram Valur og áfram ÍA!

|

Íslenskt ál um allan heim nordural.is

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

mest lesna dagblað landsins.

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

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Krabbinn

A

fi lá margar banalegur og
fékk öll krabbamein sem
voru í boði á þeirri tíð – það
var í gamladaga og úrvalið minna.
Hann endaði svo hjá Guði eins og
allt gott fólk og fór þangað með
viðkomu í Kálfatjarnarkirkju.
Það er í annálum að amma
annaðist afa af natni í langvarandi
veikindum og gaf honum inn
ýmis meðul bæði vottuð og minna
vottuð, reseptsskyld og reseptslaus. Hann át þau öll og reykti
fílterlausan Camel og drakk kaffi.
Brennivín drakk hann lítið undir
það síðasta enda aðdrættir harðir
þar sem amma var ern – og fim.
Ekki er það heldur efni þessa skrifelsis.
Það er helvítis krabbinn sem
fékk mig til að stinga niður penna.
Nú er október að hefjast og hann
verður, trúi ég, jafn bleikur og
fyrrum. Reyndar kann ég, skáldið
sjálft, ekki við þessa bleiku tengingu. Við orðsins menn vitum að
bleikt er litur dauðans – tákn fyrir
endalokin hér á jörð. En við sem
trúum á Jesú Krist, krossfestan,
dáinn, grafinn og upprisinn,
höfum ekki teljandi áhyggjur af
þeim „endalokum“.
Nú er sá tími að við eigum
að hugsa til þeirra sem þjást af
krabbameini, við eigum að styrkja
þá og styðja. Við eigum að biðja
fyrir þeim. Við eigum að vinna
að forvörnum og við eigum að
styrkja heilbrigðiskerfið. Líta eftir
okkur sjálfum. Við eigum að taka
höndum saman, svona eins og
hægt er, til þess að drepa þennan
vágest – sem vill helst af öllu drepa
okkur og okkar.
Nú er amma farin, hún gefur
ykkur því ekki mixtúrur. En það
þarf jafn magnaðar manneskjur
og hún var til þess að berjast gegn
krabbanum. Sem betur fer eigum
við þannig fólk. Styðjum það! Og
hvert annað!

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

