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Kynntu þér afsláttarþrep 
Orkunnar á orkan.is.

Nú eru allar 55 
stöðvar Orkunnar 
þínar stöðvar. 
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Endataflið 
hafið 

WOW air 
skuldar yfir 
20 milljarða 

króna.

Lokakafli í sög-
unni endalausu af 
erfiðleikum WOW 
air er hafinn. Félag-

ið leitaði á náðir 
kröfuhafa í gær og 
bað um 5 milljarða 
króna innspýtingu, 
en undirtektirnar 

voru dræmar.

VIÐSKIPTI Fundað var víða um 
höfuðborgina í gærkvöld vegna 
stöðu WOW air eftir að viðræðum 
félagsins við Icelandair var slitið 
um miðjan dag. Skúli Mogensen, 
eigandi félagsins, rær nú lífróður til 
að afstýra brotlendingu þess.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins vinnur Arctica Finance að 
því að safna 42 milljónum dollara, 
andvirði rúmlega 5 milljarða króna, 
til að bjarga f lugfélaginu frá þroti. 
Hafa verður hraðar hendur við það 
verk. Félagið skuldar fyrir um 200 
milljónir dollara – skuldabréfa-
eigendum, Arion  banka, ISAIVA 
ohf. og ýmsum öðrum viðskipta-
vinum – en sú upphæð samsvarar 
um 24 milljörðum íslenskra króna. 
Af þeirri upphæð eru um tveir 
milljarðar króna komnir til vegna 
skuldar félagsins við ISAVIA. Hefur 
félagið skuldbundið sig til að hafa 
ávallt eina vél f lota síns á Keflavík-
urf lugvelli til tryggingar greiðslu 
skuldarinnar. Sú hugmynd hefur 
verið viðruð, af forsvarsfólki WOW, 
að ISAVIA gefi eftir hluta skuldar-
innar.

Þátttakendur í skuldabréfaútboði 
WOW air, sem léðu flugfélaginu um 
7,9 milljarða króna síðasta haust, 
sem og aðrir kröfuhafar fyrirtækis-
ins funduðu um helgina. Fram kom 
í tilkynningu frá WOW í gær að 
fulltrúar félagsins hefðu tekið þátt 
í þeim fundum en efni þeirra var að 
reyna að ná samkomulagi um fjár-
hagslega endurskipulagningu þess.

Í tilkynningu WOW kom enn 
fremur fram að vonir standi til 
þess að hluta núverandi skulda yrði 
breytt í hlutafé og að fjármagn verði 
tryggt þar til félagið nái stöðugleika 
á ný. Hagræðingarhugmyndir for-
svarsmanna fyrirtækisins lutu að 
því að fækka í f lugf lotanum, úr 
ellefu vélum í sjö. Heimildir Frétta-
blaðsins herma að tillögur Skúla 
hafi ekki fallið í frjóan jarðveg.

Þá sendi Skúli Mogensen starfs-
mönnum sínum stutt bréf í gær-
kvöldi. Þar þakkaði hann starfs-
fólki fyrir mikinn stuðning sem 
það hefur sýnt. Fjöldi starfsmanna 
hafi boðist til þess að leggja hluta 
launa sinna upp í hlutafé í félag-
inu. Vonir standi til þess að unnt 
verði að verða við því. Að öðru leyti 
gæti hann ekkert sagt á þessu stigi 
umfram það sem fram komi í til-
kynningunni.

Tilkynnt var um viðræðuslit Ice-
landair og WOW á sjötta tímanum 
í gær. Umræddar viðræður voru 
stuttar en þær hófust á föstudag 
eftir að upp úr flosnaði milli WOW 
og Indigo Partners. Um síðustu 
helgi viðruðu forsvarsmenn WOW 
hugmyndir við stjórnvöld um ríkis-
ábyrgð á lánalínu til félagsins frá 
Arion banka.

„Í stuttu máli er fjárhagsstaðan 
og reksturinn með þeim hætti 
að við sáum ekki ástæðu til að 

halda áfram,“ segir Bogi Nils Boga-
son, forstjóri Icelandair Group, um 
viðræðuslitin. „Við vorum að horfa 
á þetta til lengri tíma en ekki til 
þess að leysa skammtímamál. Síðan 
þegar við fórum að skoða málið og 
allar sviðsmyndir þá ákváðum við 
að ganga frá þessum viðræðum.“

Fulltrúar WOW air og kröfu-
hafar félagsins voru ekki einu 
aðilarnir sem funduðu í gær vegna 
stöðunnar. Bjarni Benediktsson, 
f jármála- og efnahagsráðherra, 
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ráð-
herra ferðamála, og samgönguráð-
herrann Sigurður Ingi Jóhannsson 
komu einnig saman til að ræða 
stöðuna. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að Matt Ridley, ráðgjafi 
sem starfaði áður hjá fjárfestingar-
bankanum JP Morgan og einn helsti 
ráðgjafi Íslands í kjölfar hruns 
bankanna, hafi setið fundinn. Ekki 
fengust svör um hvað fór fram á 
fundinum. Sigurður Ingi vildi ekki 
ræða við blaðið um stöðuna en 
sagði í skriflegu svari að óvissa væri 
um stöðuna í f lugmálum.

Þá herma heimildir Fréttablaðs-
ins að fulltrúar WOW hafi fundað 
með Samgöngustofu í gær en stjórn-
valdið er útgefandi f lugrekstrar-
leyfis félagsins. Eitt af skilyrðum 
þess leyfis er að f lugrekandi hafi 
fjárhagslegt bolmagn til að halda 
rekstri áfram. Samgöngustofa 
hefur fylgst grannt með fjárhags-
stöðu félagsins frá síðasta hausti en 
samkvæmt heimildum blaðsins var 
meðal annars endurskoðandi frá 
stofnuninni með starfsstöð á skrif-
stofu WOW um skeið.

Sagt var frá því í helgarblaði 
Fréttablaðsins að komi til þess að 
WOW air hverfi af f lugmarkaði 
gæti það leitt til þess að landsfram-
leiðsla dragist saman um allt að 
tæpum þremur prósentum. Var það 
niðurstaða skýrslu sem unnin var 
af ráðgjafarfyrirtækinu Reykjavík 
Economics fyrir félagið. Í skýrsl-
unni kemur einnig fram að brott-
hvarfið hefði í för með sér veikingu 
krónunnar og að þúsundir starfa 
myndu tapast. – jóe

Skúli þarf fimm 
milljarða til að 
halda flugi
Forsvarsmenn WOW leggja til fækkun í vélaflota 
og að skuldum verði breytt í hlutafé svo hægt sé að 
halda rekstri áfram. Starfsmenn flugfélagsins viðra 
hugmyndir um að leggja brot launa í hlutafé.

Skúli  
Mogensen, 
forstjóri 
WOW air.



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Veður

Gæði og glæsileiki 

Finndu okkur  
á facebook

Tekst Davíð að sigra Golíat?

LÖGGÆSLA Lögreglan á Akureyri 
og Akureyrarbær hafa í sam-
vinnu við Neyðarlínuna undirrit-
að sam komulag um uppsetningu 
og rekstur nýrra löggæslumynda-
véla í bænum. 

Vélarnar munu leysa af hólmi 
eldri og úreltar vélar. Frétta-
blaðið hefur áður greint frá því 
að fáar eftirlitsmyndavélar eru 
staðsettar á Akureyri og ófull-
komnari en nútímatækni býður 
upp á.

Samkvæmt samkomulagi þess-
ara þriggja aðila verða þær notað-
ar til að fylgjast með stöðum þar 
sem líklegt er talið að þær geti 
varpað ljósi á sakamál, svo sem 
líkamsárásir og skemmdarverk. 

Þannig verði mögulega hægt að 
fækka af brotum og hraða saka-
málarannsóknum embættis lög-
reglunnar á svæðinu. Reiknað er 
með því að uppsetning hefjist í 
sumar. – sa

Bæta öryggi á 
Akureyri með 
myndavélum

DÓMSMÁL Helgi Magnússon háði 
skjóta baráttu fyrir mannrétt-
indum sínum í aðdraganda sveitar-
stjórnarkosninga 1986 og braut blað 
í réttindum fanga meðan hann sat í 
gæsluvarðhaldi vegna Hafskipsmáls-
ins. Þetta kemur fram í bókinni Lífið 
í lit, eftir Björn Jón Bragason, um 
æviminningar Helga.

„Þegar við lendum í þessu gæslu-
varðhaldi, þá eru akkúrat kosningar. 
Mér var synjað um að kjósa og þá var 
engin spurning um að láta á þetta 
reyna, enda mannréttindi sem 
varin eru í stjórnarskrá. Við förum 
svo með þetta, við lögmaður minn, 
Ólafur Gústafsson, fyrst í undir-
rétt þar sem málið tapaðist og svo í 
Hæstarétt sem samþykkti að málið 
fengi flýtimeðferð. Svo féllst réttur-
inn á það daginn fyrir kosningar 
að ég mætti kjósa,“ rifjar Helgi upp 
og segist hafa notið þess að standa 
í röð til að kjósa utankjörfundar 
á Seltjarnarnesi. „Ég fór svo með 
atkvæðið mitt innsiglað á kosninga-
skrifstofu í Valhöll og þannig fannst 
mér verknaðurinn fullkomnaður,“ 
segir Helgi en í bókinni er rifjað upp 
hvernig mönnum í Valhöll varð við 
þegar Helgi kom askvaðandi þar inn 
með atkvæði sitt og heilsaði mönn-
um, þar á meðal tveimur fyrrverandi 
starfsmönnum Hafskipa.

Í dómi Hæstaréttar í málinu er 
vísað til þeirrar undirstöðureglu 
að þvingunarráðstafanir sem beitt 
er við rannsóknir sakamála valdi 
eins litlu óhagræði fyrir sökunauta 
og mögulegt er. Ekki verði séð að 
það stofni markmiði varðhaldsins í 
hættu að sakborningi sé gefinn kost-
ur á að neyta atkvæðisréttar síns.

„Þessi dómur var talinn for-
dæmisgefandi, ekki síst um réttindi 
þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi,“ 
segir Björn Jón Bragason, höfundur 
bókarinnar.

Fréttablaðið fann ekki heim-
ildir fyrir því að fangar í íslenskum 
fangelsum hafi kosið áður en þessi 
atvik urðu en tveimur árum áður 
voru gerðar breytingar á stjórnar-
skrá og skilyrði kosningaréttar um 
óflekkað mannorð fellt út. Eftir þá 
breytingu fengu fangar jafnan rétt 
og aðrir til að kjósa. En fyrrnefndar 
kosningar til sveitarstjórna voru 
fyrstu almennu kosningar sem fram 
fóru eftir breytinguna. Það þurfti 
þó ekki stjórnarskrárbreytingar til 
að veita Helga kosningarétt enda 
ekki í afplánun heldur gæsluvarð-
haldi. Hann hafði engan dóm fengið 
og mannorð hans því óflekkað að 
lögum.

„Kjörsókn í fangelsum er eflaust 
betri en víðast hvar annars staðar 
á landinu í dag,“ segir Páll Winkel, 
forstjóri Fangelsismálastofnunar. 
„Fulltrúi sýslumanns setur kjör-
fund í öllum fangelsum og f lestir 
taka þennan rétt hátíðlega og nýta 
atkvæðisrétt sinn.“  
adalheidur@frettabladid.is

Fór með réttindi fanga 
fyrir Hæstarétt og vann

Helgi fékk kosningarétt sinn staðfestan í Hæstarétti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Helgi Magnússon háði 
baráttu fyrir kosninga-
rétti og braut blað í 
réttindamálum fanga 
meðan hann sat í gæslu-
varðhaldi.

Víða SA 10-18 og heldur hvassara 
NV-lands í kvöld. Talsverð rign-
ing, en úrkomulítið norðaustan 
til á landinu. Hlýnandi, hiti 5 til 8 
stig síðdegis. SJÁ SÍÐU 16

BANDARÍKIN Rannsókn Roberts 
Mueller, sérstaks saksóknara, leiddi 
ekki í ljós nein sönnunargögn sem 
sýna fram á ólögmæt samskipti 
framboðs Donalds Trump við rúss-
nesk stjórnvöld fyrir forsetakosning-
arnar í Bandaríkjunum 2016. Þar að 
auki eru ekki nægar sannanir til að 
ákæra Trump fyrir að hindra fram-
gang réttvísinnar. 

Mueller hefur undanfarin tvö ár 
rannsakað ásakanir á hendur Trump 
um tengsl hans við rússnesk stjórn-
völd í aðdraganda kosninganna. Alls 
hafa 34 verið ákærðir, þar af sex úr 
herbúðum Trumps, auk Rússa og 
ýmissa fyrirtækja. Trump hefur lýst 
rannsókninni sem nornaveiðum.

Mueller skilaði skýrslunni á föstu-
dag, en hún hefur ekki verið gerð 
opinber. Í gær sendi William P. Barr 
dómsmálaráðherra þinginu bréf um 
helstu niðurstöður Muellers. Þing-
menn Demókrata krefjast þess að 
dómsmálaráðuneytið afhendi þeim 
öll gögn rannsóknarinnar.

Bandaríkjaforseti var f ljótur að 
hrósa sigri á Twitter: „Ekkert sam-
ráð, engin hindrun, fullkomin og 
algjör hreinsun.“  – bg

Trump verður 
ekki ákærður

Donald Trump, 
forseti Banda-
ríkjanna. 

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu mætir ríkjandi heimsmeisturum Frakklands í dag í undankeppni EM 2020. Ísland spilaði óaðfinnanlegan 
leik gegn Andorra fyrir helgi. Frakkar eru með besta landslið í heimi og þurfa að leggja mikið á sig til að sigra. Sjá síðu 12. MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ
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Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi 
kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

HÚN ER KOMIN AFTUR
NÝ COROLLA

Mest seld í heimi
Nýjasta kynslóð Corollu er komin í þremur glæsilegum gerðum sem taka sig best út með þig undir stýri. 
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur hlaðbaksins, Corolla Hatchback; stallbaksins, Corolla Sedan 
eða langbaksins, Corolla Touring Sports. Hver er þín týpa? 

2 ára þjónustupakki fylgir með nýrri Corollu, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Verð frá: 3.990.000 kr.
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RAM 3500 - HÖRKUTÓL SEM ENDIST
ramisland.is

EIGUM ÖRFÁA BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX.
BJÓÐUM UPP Á 35” TIL 42” BREYTINGAPAKKA.

Á Í

RAM 3500 - HÖRK

EIGUM ÖRFÁA BÍLA TI
BJÓÐUM UPP Á 35” TIL 42”

35” - 37” BREYTTUR

DIUMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLAN

TÓL SEM ENDIST
ramislan

AFGREIÐSLU STRAX.

KUT

IL A

40” - 42” BREYTTUR

Jón Atli Benediktsson
rektor Háskóla Íslands

1.750.000 kr.
Hækkun: 122.668 kr. 
  8,3%%
Síðast: 2018 (+23,5%)

Haraldur Johannessen 
ríkislögreglustjóri
1.600.000 kr.

Lækkun: 1.182 kr.  
  -0,1%
Síðast:  2018 (+3,1%)

Árni Snorrason 
forstjóri  

Veðurstofu Íslands
1.600.000 kr. 

Hækkun 355.546 kr.  
  28,6%
Síðast: 2018

Alma Dagbjört Möller
landlæknir

1.477.332 kr. 
Hækkun: 185.801 kr. 
  14,4%

Bjarni Smári Jónasson 
forstjóri SAk

1.600.000 kr. 
Hækkun: 122.665 kr. 
  8,3%
Síðast: 2018 (+14,4%)

Björn Karlsson 
Mannvirkjastofnun 
1.220.000 kr.

Hækkun: 228.803 kr.  
  23,1%
Síðast: 2011

Helga Þórisdóttir 
forstjóri  

Persónuverndar
1.120.000 kr.

Lækkun: 61.276 kr. 
 -5,2%
Síðast: 2018 (+17,3%)

Tryggvi Axelsson 
forstjóri  

Neytendastofu
1.045.000 kr.

Lækkun: 120.156 kr. 
 -10,3%
Síðast: 2018

Hrafnkell V. Gíslason
forstjóri PFS

1.220.000 kr.
Lækkun: 56.995 kr.  
 -4,5%

Erla Björk Örnólfsdóttir
rektor Hásk. á Hólum

1.120.000 kr.
Hækkun: 98.426 kr. 
  9,6%
Síðast: 2018 (+21,8%)

Sigríður Guðjónsdóttir
lögreglustjóri á  

höfuðborgarsvæðinu
1.750.000 kr. 

Hækkun: 152.162 kr. 
  9,5%
Síðast: 2015

Unnur Sverrisdóttir 
settur forstjóri  

Vinnumálastofnunar
1.450.000 kr.

Hækkun: 303.990 kr.  
  26,5%
Síðast: 2018

Jón Gíslason 
forstjóri  

Matvælastofnunar
1.600.000 kr.

Hækkun: 275.144 kr.  
  20,8%
Síðast: 2018 (+11,1%)

Páll Matthíasson 
forstjóri Landspítalans

2.590.000 kr.
Hækkun: 3.087 kr.  
  0,1%

Bergþóra Þorkelsdóttir
vegamálastjóri

1.750.000 kr.
Hækkun: 156.678 kr.  
  2,9% 
Síðast: 2018 (+16,9%)

Páll Gunnar Pálsson 
forstjóri  

Samkeppniseftirlitsins
1.600.000 kr.

Lækkun: 49.042 kr. 
 -2,4%
Síðast: 2018 (+7,3%)

Bryndís Kristjánsdóttir 
skattrannsóknarstjóri

1.450.000 kr.
Hækkun: 125.144 kr. 
  9,5%
Síðast: 2018 (+2,5%)

Snorri Olsen  
ríkisskattstjóri

1.750.000 kr.
Hækkun: 244.537 kr.  
  16,2%
Síðast: 2018 (+26,5%)

Hilmar J. Malmquist
Náttúruminjasafn
900.000 kr.

Lækkun: 80.992 kr. 
 -8,3%

Guðni A. Jóhannesson
orkumálastjóri

1.220.000 kr.
Lækkun: 104.855 kr. 
 -7,9%
Síðast: 2018

Margrét Hauksdóttir
forstjóri Þjóðskrár
1.450.000 kr. 

Hækkun: 326.156 kr. 
  29,0%

Hafró, Samgöngustofa 
og Sjúkratryggingar
1.600.000 kr.

Hækkun: 241.465 kr.  
  17,7% 

Sýslumenn á Austur- 
og Norðvesturlandi
1.120.000 kr.

Lækkun: 172.314 kr.  
 -13,3%

Lögreglustjórar á 
Austur- og NV-landi
1.220.000 kr.

Lækkun: 215.647 kr. 
 -15,0%

K JARAMÁL Áhrif niðurlagningar 
kjararáðs á kjör embættismanna 
og æðstu stjórnenda stofnana rík-
isins eru mismunandi. Hluti þeirra 
hækkar verulega í launum meðan 
aðrir taka á sig ríflega lækkun.

Hið sáluga kjararáð tók sína 
síðustu stjórnvaldsákvörðun um 
miðjan júní í fyrra. Voru þar 48 
erindi afgreidd á einu bretti en 
tæplega fjörutíu öðrum var vísað 
frá þar sem þau bárust ráðinu eftir 
að síðasti fundur þess árið 2017 fór 
fram. Nokkurrar óánægju gætti 
meðal forstöðumanna ríkisins með 
ákvörðunina þar sem hún þótti illa 
rökstudd auk þess sem margir töldu 
hækkun sína afar litla.

Nýtt launafyrirkomulag for-
stöðumanna ríkisins tók gildi um 
áramótin og færðist ákvörðunar-
valdið til skrifstofu kjara og mann-
auðs innan fjármálaráðuneytisins. 
Laun þjóðkjörinna fulltrúa, dóm-
ara, saksóknara, seðla- og aðstoðar-
seðlabankastjóra, ríkissáttasemjara 
auk nokkurra annarra verði á móti 
ákveðin með fastri krónutölu í 
lögum sem taki breytingum í sam-
ræmi við meðaltal reglulegra launa 
starfsmanna ríkisins. Frumvarp 
þess efnis er til meðferðar á þingi.

Nýtt launafyrirkomulag liggur 
fyrir en samkvæmt því eru stjórn-
endur metnir út frá fjórum mats-
þáttum: færni, stjórnun, umfangi 
og ábyrgð. Undir hverjum lið er að 
finna undirf lokka. Út frá grunn-
matinu eru stjórnendur hólfaðir í 
launaflokka sem eru ellefu talsins.

Fyrstu ákvarðanirnar samkvæmt 
hinu nýja kerfi hafa verið teknar og 
niðurstöðurnar birtar á vef Stjórn-
arráðsins. Höfðu forstöðumenn til 
15. mars til að gera athugasemdir 
við niðurstöður matsins.

Fréttablaðið hefur tekið saman 
kjör forstöðufólksins og borið 
saman við þau kjör sem það hafði 
samkvæmt síðustu launaákvörðun 
kjararáðs. Um tæplega 140 störf er 
að ræða. Upplýsingar um kjör 12 
vantar þar sem kjararáð tók aldrei 
ákvörðun um laun þeirra. Í þeim 

hópi er forstjóri Byggðastofnunar 
en erindi hans var eitt þeirra sem 
ráðið afgreiddi ekki þrátt fyrir að 
hafa tekið til meðferðar. Í tölunum 
sem fylgja á eftir hafa skólameist-
arar framhaldsskóla verið teknir út 
fyrir sviga þar sem erfitt er að raða 
þeim í eldri launaflokka.

23 forstöðumenn fengu tíu pró-
senta launahækkun eða meira. 
Hæsta prósentuhækkunin var 29 
prósent hjá forstjóra Þjóðskrár. 
Hæsta krónutöluhækkunin var 
aftur á móti rúm 355 þúsund hjá 
veðurstofustjóra. 26 forstöðumenn 
fá hækkun á bilinu 5-10 prósent og í 
hópnum sem fékk á bilinu 0-5 pró-
senta launahækkun eru fimmtán.

36 embættismenn lækka hins 
vegar í launum. Tólf lækka um allt 
að fimm prósent en 24 lækka um 
meira en það. Dæmi eru um að 
hækkun sem forstöðumenn fengu 
með síðustu ákvörðun kjararáðs 
gangi til baka.

Fjölmennir í hópi þeirra sem 
lækka eru sýslumenn og lögreglu-
stjórar. Lögreglustjóri höfuðborgar-
svæðisins er sá eini sem hækkar og 
er nú launahærri en ríkislögreglu-
stjóri. Lögreglustjórinn á Suður-
nesjum stendur svo til í stað, aðrir 
lækka um á bilinu 100 til 216 þús-
und krónur. Launalækkun sýslu-
manna er einnig talsverð og ofan á 
það bætist að til stendur að leggja af 
að þeir séu innheimtumenn ákveð-
inna opinberra gjalda. Samhliða 
því leggjast af árangurstengdar 
greiðslur vegna innheimt unnar.

Félag lögreglustjóra hefur gert 
athugasemdir við fyrirkomulagið. Í 
umsögn þeirra um fyrrgreint frum-
varp er bent á þá staðreynd að lög-
reglustjórar séu handhafar ákæru-
valds og um 80 prósent sakamála 
séu rekin af þeim. 

„Lögreglustjórar sem ákærendur 
taka ekki við fyrirmælum frá 
öðrum stjórnvöldum um meðferð 
ákæruvalds nema sérstaklega sé 
kveðið á um það í lögum. Í því felst 
sjálfstæði þeirra. Ráðherra hefur 
ekki vald til afskipta af afgreiðslu 
ákærenda í einstökum málum […]. 
Nú ákveður ráðherra hins vegar 
laun lögreglustjóra,“ segir í umsögn 
félagsins.

Tveir af þremur 
ríkisforstjórum 
hækka í launum
Laun flestra embættismanna og stjórnenda ríkis-
stofnana sem áður heyrðu undir kjararáð hækka 
áfram. Laun lækka þó hjá 36 embættismönnum.

Jóhann Óli  
Eiðsson
joli@frettabladid.is
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BJÓÐUM NOKKRA SÉRÚTBÚNA X-TRAIL
OG QASHQAI MEÐ 700.000 KR. AFSLÆTTI
Um er að ræða takmarkaðan fjölda Nissan TEKNA,
sem eru hlaðnir lúxusbúnaði, á verði ACENTA.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NISSAN QASHQAI
TEKNA, 2WD, SJÁLFSKIPTUR, BENSÍN
VERÐ FRÁ: 4.950.000 KR.

TILBOÐSVERÐ:

4.250.000 kr.

NISSAN X-TRAIL
TEKNA, 4WD, 7 SÆTA, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL
VERÐ FRÁ: 7.190.000 KR.

TILBOÐSVERÐ:

6.490.000 kr.



19.995
POLAROID
MINT LJÓSMYNDAPRENTARI
• Prentaðu myndirnar úr símanum á einfaldan hátt
• Bluetooth og NFC, það verður ekki einfaldara
• ZINK ljósmyndapappír, stærð 5,2x7,5cm 8.995

verð frá:

sjáðu fleiri flottar 
fermingargjafir
elko.is/fermingargjafir

39.995

RAZER
LEIKJAVÖRUR
• Vandaðar leikjavörur frá Razer
• Fjölbreytt úrval í boði

SAMSUNG
GALAXY WATCH ACTIVE
• Góður skjár með Always On Display
• Vatnshelt að 50metrum, innbyggt GPS
• Rafhlaða sem endist og endist 
• Virkar með Strava, Spotify, o.fl. forritum 

it

A V

c

e
G R A N D I – L I N D I R – S K E I FA N – E L K O . I S

46.995
BOSE
QUIETCOMFORT 35 II
• Bluetooth, NFC, 3,5mm jack
• Allt að 20 klst. rafhlöðuending
• Active Noise-Canceling

STJÓRNMÁL Félagsmálaráðherra fær 
afhenta skýrslu samráðshóps um 
endurskoðun almannatrygginga-
kerfisins hvort sem Öryrkjabanda-
lagið og Alþýðusambandið skrifa 
undir skýrsluna eða ekki. Ásmundur 
Einar Daðason félagsmálaráðherra 
skipaði hópinn í apríl 2018, hópur-
inn samanstendur af fulltrúum aðila 
vinnumarkaðarins og hagsmuna-
samtaka ásamt fulltrúum stjórnar og 
stjórnarandstöðu. Stóðu vonir til að 
hægt væri að ná sem breiðastri sátt 

um fyrirkomulag almannatrygg-
inga.

Til stóð að vinnunni yrði lokið síð-
asta haust en vinnan dróst á langinn. 
Halldór Sævar Guðbergsson, vara-
formaður ÖBÍ, segir að ÖBÍ ætli ekki 
að skrifa undir þar sem stjórnin sjái 
ekki að skýrslan verði fötluðum til 
framdráttar. Bætti hann við að ASÍ 
ætlaði heldur ekki að skrifa undir. 
Framfærsla sé ekki tryggð í nýju kerfi 
og óljóst sé hvernig kerfið verður 
byggt upp, þar að auki sé lítið traust í 

garð stjórnmálamanna um að vilji sé 
fyrir hendi til að bæta kjör öryrkja.

„Það er ekki skýrt að króna-á-
móti-krónu skerðing verði tekin 
út. Það eru allir stjórnmálaflokkar 
búnir að viðurkenna að þessi skerð-
ing sé hörmuleg aðgerð, 100 prósent 
skattur á þann hóp sem stendur 
hvað verst. Það vantar, að mínu mati, 
pólitískan vilja til þess að afnema 
þetta,“ segir Halldór Sævar. Áætlað 
var að skrifa undir skýrsluna í síð-
ustu viku en fundurinn var afboð-

aður eftir að afstaða ÖBÍ lá fyrir.
Guðmundur Páll Jónsson, for-

maður samráðshópsins, segir að 
vinnan sé á lokametrunum. „Það 
liggja fyrir drög og þeim verður 
skilað til ráðherra í næstu viku,“ 
segir Guðmundur Páll. Hann vildi 
að öðru leyti ekki tjá sig um stöðuna 
fyrr en ráðherra væri kominn með 
skýrsluna í hendurnar. Henný Hinz, 
sem situr í hópnum fyrir hönd ASÍ, 
vildi ekki tjá sig um stöðuna að svo 
stöddu.  – ab

Ráðherra fær tryggingaskýrslu á næstu dögum
Það liggja fyrir drög 

og þeim verður 

skilað til ráðherra í næstu 

viku. 

Guðmundur Páll 
Jónsson, for-
maður samráðs-
hópsins

RAFORKUMÁL Bæjarstjórn Fljótsdals-
héraðs samþykkti í byrjun mánaðar 
framkvæmdaleyfi vegna Kröflulínu 
3 innan síns sveitarfélags á grund-
velli umhverfismats Kröflulínu.

Þetta þýðir að Landsnet færist nær 
því að geta byrjað framkvæmdir við 
Kröflulínu 3 sem fer um þrjú sveit-
arfélög, það er Skútustaðahrepp, 
Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp. 
Línan á að tengja saman Kröflustöð 
og tengivirkið við Fljótsdalsstöð og 
er hluti af því verkefni að styrkja 
byggðalínu raforku og auka afhend-
ingaröryggi rafmagns um allt land.

„Við byrjum ekki framkvæmd-
ir  við línuna fyrr en öll fram-
kvæmdaleyfin á línuleiðinni eru 
komin í hús en undirbúningur er 
í fullum gangi. Við höfum boðið 
út og opnað tilboð í stálmöstur og 
undirstöður og búið er að bjóða út 
jarðvinnu, slóðagerð og eftirlit,“ 
segir Steinunn Þorsteinsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Landsnets.

Kröflulína verður um 122 kíló-
metrar að lengd og er því um stórt 
verk að ræða.

„Fram undan er að bjóða út 
reisingu mastra við Kröf lulínu 3 
og strengingu og ef allt gengur að 
óskum þá tökum við Kröflulínu 3 
í notkun fyrir árslok 2020,“ bætir 
Steinunn við. – sa

Kröflulína í 
notkun fyrir 
árslok 2020

Steinunn Þor-
steinsdóttir, 
upplýsingafull-
trúi Landsnets.

✿   Hvað þýðir ný fjármálaáætlun 2019 til 2024?

Stofnframlag  
til leiguíbúða  

verður hækkað  
um 2,1 milljarð  

frá 2020.

Sex krónur af 
hverjum tíu renna 

til heilbrigðis-,  
félags-, húsnæðis- 
og tryggingamála.

Skuldir ríkisins  
af vergri lands-

framleiðslu 
fara úr 28% í 

17%. Lægri en 
fyrir hrun.

Fæðingarorlof 
verður lengt í tólf 
mánuði á árunum 
2020 og 2021. Við-

bótarkostnaður 
vegna þess nemur 

3,8 milljörðum 
á ári.

  4   milljarða við-
bótaraukning 

til samgöngufram-
kvæmda frá og 

með 2020.

Framlög til há-
skólanna fara úr 
38,6 milljörðum 
í 40,1 milljarð á 

tímabilinu. Gert er  
ráð fyrir  

3,6 til 4%   
atvinnuleysi  
á áætlunar-
tímanum.

STJÓRNMÁL Fjármálaáætlun ríkis-
stjórnarinnar til ársins 2024 var 
kynnt á laugardaginn. Aukið fjár-
magn verður lagt til samgöngu-, 
velferðar-, mennta- og nýsköpun-
armála. Mikil áhersla er lögð á að 
ná jákvæðri afkomu ríkissjóðs og 
lækkun skatta. Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra sagði við kynn-
ingu áætlunarinnar að markmiðið 
væri að reka ríkissjóð með góðum 
afgangi og greiða niður skuldir. 
Ef áætlunin stenst verður hlutfall 
skulda komið niður fyrir hlutfallið 
eins og það var fyrir hrun.

Um er að ræða uppfærslu á fjár-
málaáætlun ríkisstjórnarinnar frá 
því í fyrra, gert er ráð fyrir auknum 
fjárframlögum en einnig aðhaldi 
upp á fimm milljarða.

Nokkur óvissa ríkir um ýmsa 
þætti, þar á meðal almannatrygg-
ingakerfið. Gert er ráð fyrir fjórum 
millj örðum á ári til þess að gera 
kerf is breyt ing ar. Málið er í höndum 
starfshóps sem mun afhenda félags-
málaráðherra skýrslu í vikunni. 
Stjórn Öryrkjabandalagsins neitaði 
að skrifa undir skýrsluna og er því 
framhaldið óljóst.

Til stendur að auka heildarfram-
lög ríkissjóðs til fjárfestinga á tíma-
bilinu. Árið 2021 er gert ráð fyrir að 
fjárfesting sem hlutfall af vergri 
þjóðarframleiðslu nái hámarki í 
3,7 prósentum en fari svo lækkandi 
og endi í 3,1 prósenti árið 2024. Mest 
verður fjárfest í samgöngumálum, 

Uppgjör hrunskulda í forgangi
Stefnt er að því að lækka skatta, ná afgangi og greiða niður skuldir ríkisins í fjármálaáætlun ríkisstjórn-
arinnar til 2024. Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, segir 500 blaðsíður ekki segja sér neitt.

fyrir 124 milljarða, þar á eftir kemur 
sjúkrahúsþjónusta fyrir 74 millj-
arða. Er ýjað að því að til standi að 
selja hluti ríkisins í fjármálafyrir-
tækjum, sem og öðrum opinberum 
fyrirtækjum, til að auka svigrúm til 
fjárfestinga í innviðum.

Björn Leví Gunnarsson, þing-
maður Pírata, notaði helgina til 
að lesa fjármálaáætlunina. Hann 
segir vissulega margt jákvætt þar 
að finna, nefnir hann sérstaklega 
framlög til nýsköpunarmála, en í 
heild sinni sé áætlunin ómarkviss 
og óljós og þar að auki sé gert ráð 
fyrir auknum útgjöldum til ýmissa 
málaflokka án þess að vitað sé hvað 
gera eigi við fjármunina.

„Þetta er fyllilega ónákvæmt 
og algjör óskhyggja. Það er heldur 
engin leið fyrir venjulegt fólk að 
átta sig á hvað ríkisstjórnin ætlar að 
gera,“ segir Björn Leví. „Ég er búinn 
að skoða þetta í tvo daga, þetta eru 
fimm hundruð blaðsíður og fyrir 
mér lítur þetta út eins og fimm 
hundruð blaðsíður sem er ætlað að 
fela það að þau hafi ekkert að segja. 
Það væri ekkert mál að segja þetta 
skýrt ef það væri í raun og veru 
einhver skýr stefna í þessu. Þetta 
eru bara orð og lýsingar fram og til 
baka um eitthvað sem skiptir engu 
máli. Ég vil fá að vita hver stefnan 
er, hvað hún kostar og hver áhrifin 
verða, það er fjármálaáætlun. Þetta 
er bara bull.“
arib@frettabladid.is 

Smíða á nýtt 
hafrannsókna-
skip á áætlunar-

tímabilinu.

Smíða á nýtt

Ljúka á við byggingu nýs 
Landspítala árið 2025. Alls 
nemur fjárfesting í sjúkra-

húsþjónustu ríflega  
74 milljörðum á tíma-

bilinu.

ka á við byggingu ný

400 millj-
ónir 

fara í aðgerðir 
til að bæta 

starfsumhverfi 
einkarekinna 

fjölmiðla.

Gert er ráð 
fyrir 2,5% 
hagvexti á 
tímabilinu.
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GÆÐAVERKFÆRI FRÁ TOPTUL

Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

1/4” toppar, E-toppar, hjöruliður
skrall og bitahaldarar.
1/2” toppar, torx E-toppar.
Fastir lyklar, skrúfjárn og fleira.

96 HLUTA VERKFÆRASETT

23.512 m/vsk

Fullt verð 31.350

vnr IBTGCAI9601

r,

SETT96 HLUT

1/4” sett.
Sexkant toppar, flestar tegund
skrúfbita, skrall sem hægt er a
nota með skrúfbitum.

TOPP- OG SKRÚFBITASETT

4.307 m/vsk

Fullt verð 5.743

vnr IBTGABW4301S

ir 
að 

ASETTTOPP O

Skrall 36 tanna með læsingu
Toppar: 8 - 24mm
Langir toppar: 8 - 19mm
Framlenging: 3” & 6”
Liður

TOPPLYKLASETT 3/8”

5.645 m/vsk

Fullt verð 7.628

vnr IBTGCAI2601

8”TOPPLY

5W COB
230 Lumen
3xAAA

PENNALJÓS LED

1.769 m/vsk

Fullt verð 2.722

vnr IBTJJAT0405S

PENNAL

Flottur vagn með 282 verkfæri.
Verkfærin eru geymd í svampi.
Fimm skúffur með verkfæri og 
tvær tómar.

VERKFÆRAVAGN 282 VERKFÆRI

188.980 m/vsk

Fullt verð 222.330

vnr IBTGE-28210

VERKFÆ

1/4”, 3/8” og 1/2” toppar, E-
hjöruliður, skrall og bitahaldara
Fastir lyklar

130 HLUTA VERKFÆRASETT

24.156 m/vsk

Fullt verð 32.208

vnr IBTGCAI130B

-toppar, 
ar.

RASETT130 HLU

Skrall 36 tanna með læsingu
Toppar: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 14mm
Fastir lyklar: 6, 7, 8, 9, 10, 11
13mm

VERKFÆRASETT 1/4”

6.054 m/vsk

Fullt verð 8.181

vnr IBTGCAI4901

9, 10, 

, 12, 

4”VERKFÆ

Skrall 36 tanna með læsingu
Toppar: 8 - 32mm 
Framlengingar: 5” & 10”
T-Skaft, liður.
Framlengingu með LED ljósi.

28 HLUTA TOPPLYKLASETT

9.256 m/vsk

Fullt verð 12.341

vnr IBTGCAI2802

u

KLASETT28 HLUT

Skrall 36 tanna með læsin
Toppar: 6 - 24mm
Toppar djúpir: 8 - 19mm
Kertatoppar 16 & 21mm
Framlengingar 3” & 6” o.fl.

TOPPLYKLASETT 3/8”

9.820 m/vsk

Fullt verð 13.270

vnr IBTGBB35140

guuuuuuuuuuuuuuu

3/8TOPPLY

Fimm af sjö skúffum full af verkfærum.
283 verkfæri sem henta vel í
bílaviðgerðir

VERKFÆRAVAGN 283 VERKFÆRI

175.660 m/vsk

Fullt verð 206.659

vnr IBTGT-28305

KFÆRIVERKFÆ
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Það er segin 

saga að um 

leið og einn 

hálauna-

maður rekur 

upp gól hefja 

aðrir sömu-

leiðis upp 

raust sína og 

bera sig 

verulega illa.

 

Hefur ein-

hver beðið 

stjórnvöld 

um þessa 

rausn við 

ríkasta 

helming 

landsmanna?

Fjármálaráðherra kynnti fjármálaáætlun ríkis-
stjórnarinnar fyrir árin 2020-2024 síðastliðinn 
laugardag. Það er athyglisvert að lesa áætlunina 

í ljósi stöðunnar á vinnumarkaði og þá sérstaklega 
með kjör stóru kvennastéttanna hjá ríkinu í huga.

Skattabreytingarnar í áætluninni eru þær sömu 
sem áður voru boðaðar með tæpum 7 þúsund 
krónum á mánuði til allra, líka þeirra sem eru með 
milljónir á mánuði. Hefur einhver beðið stjórnvöld 
um þessa rausn við ríkasta helming landsmanna? 
Þarna er illa farið með almannafé. Húsnæðisstuðn-
ingurinn er alls ekki sá sem vonast hafði verið eftir 
og barnabætur eru með sömu skerðingunum á lágar 
millitekjur og í ár.

Í upphafi kjörtímabilsins setti ríkisstjórnin 
sér fjármálastefnu sem gerir ráð fyrir ákveðnum 
afgangi á ríkissjóði. Út af þeirri stefnu má ekki 
bregða nema hér verði efnahagshrun eða náttúru-
hamfarir. Þannig á ríkissjóður að skila 29 milljarða 
króna afgangi á árinu 2020. Þegar búið er að reikna 
bæði tekjur og gjöld miðað við nýja hagspá og 
þegar búið er að reikna kerfislægan kostnað s.s. 
vegna fjölgunar aldraðra, þá er ekki mikið eftir 
upp í loforð ríkisstjórnarinnar. Þess vegna setur 
hún 5 milljarða króna aðhald á árið 2020 og sam-
tals verður aðhaldið orðið rúmir 13 milljarðar árið 
2024.

Og svo er viðbótaraðhald sem enginn veit enn 
hversu mikið verður. Ef ríkisstarfsmenn semja 
um meira en 0,5% launahækkanir umfram verð-
lag verða ráðuneytin að skera niður fyrir þeim 
launakostnaði. Þetta mun hafa í för með sér lakari 
þjónustu við sjúklinga og börn og aðra þá sem þurfa 
á þjónustu ríkisins að halda og þetta mun auka 
enn álag á stóru kvennastéttirnar eins og á það sé 
bætandi, eða líklegt sé að þetta muni laða til starfa 
f leiri hjúkrunarfræðinga eða sjúkraliða. Þessi 
skilaboð í gegnum fjármálaáætlunina eiga væntan-
lega að setja pressu á samningsaðila. Slíkt er ekkert 
annað en ljótur leikur stjórnvalda í upphafi kjara-
viðræðna við ríkisstarfsmenn.

Ljótur leikur

Oddný G. 
Harðardóttir
þingmaður 
 Samfylkingar

Sú hugmynd sem lögð er til í frumvarpi 
fjármálaráðherra, Bjarna Benediktssonar, 
að frysta laun ráðherra og æðstu embættis-
manna ríkisins til 1. janúar á næsta ári er 
afar skynsamleg. Ef eitthvað má að henni 
finna þá er það helst að hún gangi ekki 

nógu langt. Frysta ætti launin mun lengur. Fólk sem 
er gríðarlega vel launað þarf ekki að fá rausnarlegar 
launahækkanir með reglulegu millibili.

Vitanlega var ómögulegt annað en að ámátleg 
hljóð heyrðust úr horni vegna þessarar hugmyndar. 
Seðlabankastjóri, Már Guðmundsson, sem senn 
lætur af störfum, steig fram og kveinaði hátt. Hann 
segir að að laun seðlabankastjóra hafi æði lengi verið 
fremur lág í samanburði við laun ráðherra og æðstu 
embættismanna. Þetta vill hann láta leiðrétta.

Það er sennilega innbyggt í eðli seðlabankastjóra 
að hugsa meira um krónur og aura en flestir aðrir. 
Víst er að núverandi seðlabankastjóri hefur hvergi 
dregið af sér þegar kemur að því að kvarta undan 
launakjörum sínum. Landsmönnum er vísast enn 
í minni þegar hann fór í mál við eigin vinnustað 
vegna þess að hann taldi sig illa settan í launamál-
um. Enn eina ferðina ber seðlabankastjóri sig aum-
lega vegna launa sinna, og velur til þess tíma þegar 
erfiðar kjaraviðræður standa yfir. Óneitanlega lýsir 
það ákveðnu taktleysi. Það vekur líka furðu hversu 
brattur seðlabankastjóri er. Einhver hefði eflaust 
búist við að hann hefði kosið að hafa hægt um sig 
þessa dagana, sérstaklega eftir þá hirtingu sem hann 
fékk nýlega frá umboðsmanni Alþingis vegna þess 
sem vart verður kallað annað en aðför Seðlabankans 
að Samherja.

Seðlabankastjóri segir einnig að erfitt gæti verið 
að manna stöður bankastjóra ef laun þeirra dragist 
aftur úr launum sambærilegra embættismanna. 
Það er vitaskuld ekkert annað en bull. Það er fullt af 
hæfu fólki sem vill slíkar stöður, enda þarf enginn 
sem tekur þær að sér að lepja dauðann úr skel.

Það er orðið ansi leiðigjarnt að hlusta á frasann 
frá hálaunuðu fólki um að það hafi dregist aftur úr 
í launum og verði umsvifalaust að fá leiðréttingu. 
Það er segin saga að um leið og einn hálaunamaður 
rekur upp gól hefja aðrir sömuleiðis upp raust 
sína og bera sig verulega illa þótt þá skorti ekkert 
í lífinu. Þannig hefur orðið til sú regla að þeir sem 
eru sérlega vel launaðir fá áframhaldandi hækkanir 
langt umfram almenna launaþróun. Á sama tíma 
er stöðugt verið að vara venjulegt launafólk við því 
að launahækkanir til þess yrðu mikið áfall fyrir 
þjóðarbúið.

Ætíð finnst svigrúm til launahækkana fyrir hæst 
launaða fólkið en þegar kemur að launum venju-
legs fólk, hvað þá þeirra lægst launuðu, þá finnst 
alls ekkert svigrúm. Vitanlega er þetta svigrúm til, 
það eina sem þarf er vilji til að nýta það. Það þarf 
að bæta kjör þeirra sem lægst laun hafa og ekki á að 
láta eins og það sé ómögulegt. Ríkt samfélag ræður 
vel við slíkt verkefni. Öllum ætti svo að vera ljóst að 
hálaunafólk þarf ekki frekari hækkanir, það hefur 
mikið meira en nóg.

Meira en nóg

Samhengisleysi …
Agli Helgasyni var lesinn pistill-
inn hressilega á vef Útvarps 
Sögu um helgina og hann sagður 
genginn til liðs við „poppúlist-
anna“ eða „hatursfólkið“, fyrir að 
endurbirta orðrétt yfirlýsingar 
Viðars nokkurs Þorkelssonar í 
símatíma útvarpsstöðvarinnar 
um að réttast væri að kasta mót-
mælendum af Austurvelli lifandi 
úr flugvélum yfir hafi, að hætti 
herforingjastjórnarinnar í Arg-
entínu. Viðar þessi er almennt 
talinn fremstur meðal jafningja 
af innhringjendum sjálfum og 
Egill er borinn þungum sökum 
fyrir að takast að skrumskæla 
ummæli hans með beinni til-
vitnun.

… samhengisins
Innhringjandinn sem Agli er 
gefið að sök að hafa slitið svona 
illilega úr samhengi státaði sig af 
því, í öðru símtali á Sögu nýlega, 
að hafa ruðst inn á Illuga Jökuls-
son þar sem hann var að störfum 
hjá bókaútgáfu hér í bæ og krafið 
hann svara um afstöðu sína í 
eldfimum mannréttindamálum. 
Ekki sagði Viðar farir sínar 
rennisléttar og barmaði sér yfir 
því að Illugi hefði ekkert viljað 
við hann tala heldur rekið á dyr. 
Samhengið í beinni ræðu Viðars 
virðist hafa farið eitthvað öfugt 
ofan í Illuga sem eðlilega kannski 
deilir les- og málskilningi með 
sínum gamla vini og skólabróður 
Agli Helgasyni.
thorarinn@frettabladid.is
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

PS4 VR GLERAUGU
Með VR Worlds leik og VR myndavél

39.990
1TB PS4 SLIM
Sony PS4 með 2.stk stýripinnum

49.990
1TB PS4 SLIM TRUST LEIKJASETT

Leikjalyklaborð, mús og heyrnartól

12.990
240GB SSD

Hraðvirkur 240GB SATA3 diskur 

7.990
ÞRÁÐLAUS PAXO

Þráðlaus Noise Cancelling heyrnartól

5.995

44.990 49.99043” 4K SJÓNVARP
Fullkomið í fermingar-
herbergið með Netflix :)

NINTENDO SWITCH
Frábær leikjatölva með 
rauðum og bláum joycon14.9902TB LACIE PORSCHE

Nettur ferðaflakkari með 
hröðu USB-C 3.1 tengi

VERÐ ÁÐUR 

19.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ
VERÐ ÁÐUR 

49.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 

9.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ
VERÐ ÁÐUR 

14.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

25.03.2019 • Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

14” FHD IPS 
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N5000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

17tímar

5
LITIR

VERÐ ÁÐUR 

119.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

25.03.2019 • Birt m
eð fyrirvara 

m
 breytingar, innsláttarvillur og m

u

14” FHD IPS 
360° fjölsnertiskjár

Intel i5 8250U
3.4GHz Turbo Quad Core

8GB minni 
DDR4 2133MHz

256GB SSD
M.2 diskur

14” FHD IPS 
1920x1080 snertiskjár

Intel i7 8550U
4.0 GHz Turbo Quad Core

8GB minni 
DDR3 2133MHz

256GB SSD
NVMe diskur

129.990 149.990ACER SWIFT 5
Ný Ultrathin kynslóð með 
14” IPS-Pro snertiskjá, 
baklýstu lyklaborði og 
Hello fingrafaraskanna

ACER SPIN 3
Ný kynslóð þynnri og 
glæsilegri fartölva með 
IPS fjölsnertiskjá sem 
hægt er að snúa 360°

Nett aðeins 970gr úr 
Magnesium áli

Fjölhæf fartölva með 
360° IPS fjölsnertiskjá

14”14” FHD IPSFHD IPS 
UU

S

VERÐ ÁÐUR 

149.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 

169.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

99.990ACER SWIFT 1
Nýja lúxus línan með enn 
öflugri 4 kjarna örgjörva, 
ofurnett, fislétt og örþunn 
úr gegnheilu áli

Öflug lúxus lína sem 
kemur í 5 glitur litum

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900
Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

SENDUM FRÍTT
Um land allt allar 
vörur allt að 10 kg.

TILBOÐ VIKUNNAR
FRÁBÆR TILBOÐ Á SPENNANDI GRÆJUM

Gu llfoss verðu r á f ram í 
Hvítá. Mér f innst mikil-
vægt að leggja á það nokkra 

áherslu þessi dægrin, til þess að 
róa sálartetrið á óvissutímum, 
að þó svo f lugfélagið WOW hætti 
rekstri í núverandi mynd eða fari 
alveg á hausinn, þá þýðir það ekki 
að náttúruperlur Íslands hverfi í 
sömu andrá og þar með aðdrátt-
araf l landsins og fegurð þess. Gull-
foss verður áfram í Hvítá, Strokkur 
heldur áfram að frussast upp úr 
jörðinni í Haukadal, Bláa lónið 
missir ekki lit sinn, Þríhnúka-
gígur fellur ekki saman, Dyrhóla-
ey hrynur ekki, Dettifoss verður 
áfram hrikalegur, Látrabjarg áfram 
ægilegt, Hekla ógnandi og norður-
ljósin töfrandi.

Ísland verður áfram einhver 
sá magnaðasti áfangastaður sem 
nokkur ferðamaður getur valið 
sér að ferðast til.

Mér finnst stundum eins og 
landinn hafi tekið uppgangi 
ferðaþjónustu á undanförnum 
árum sem óvæntum lukkupotti. 
Líkt og Ísland hafi á einhvern 
hátt dottið óvart í tísku – út af 
Björk eða Eyjafjallajökli eða út af 
einhverju sem einhver sagði – og í 
kjölfarið hafi streymt til landsins 
ferðamenn.

Þetta er að hluta til rétt. Þetta 
gerðist. Eldgos varð og allt sprakk. 
Ferðamenn hafa f lykkst til lands-
ins síðan, jafnvel í of miklum 
mæli. Vegna sjómannseðlis og 
veiðiþels held ég að við Íslend-
ingar, ekki síst út af því að upp-
ganginn bar að með þessu móti, 
höfum margir tilhneigingu til að 
líta á ferðamenn eins og makríl. 
Þeir eru fiskitegund sem allt í einu 
gerði vart við sig á Íslandsmiðum. 
Þeir eru af li. Þeir ganga í torfum. 
Og semsagt: Nú er að verða túr-
istabrestur eins og loðnubrestur.

Og WOW er þá útgerðarfélag. 
Flugvélarnar eru togarar. Félagið 
hefur mokveitt á undanförnum 
árum, en nú eru horfur slæmar.

Þetta er ekki gott, hvíslar lopa-
peysuklæddur skipstjóri með 
sjálfum sér og sötrar gulan Braga.

Röng líking
Mér finnst mikilvægt að minna 
sig á, að þó svo þessi saman-
burður ferðafólks við fisk eigi sér 
sumpart stoð í raunveruleikanum 
– svona af sjónarhóli atvinnumála 
til skamms tíma – að þá er þessi 
líking líka á svo mikilvægan hátt 
röng og óheilbrigð. Veruleikinn 
er fremur þessi, sem varðar okkur 
mjög: Áhugi fólks, út um allan 
heim, á ótrúlegri náttúru er ekki 
eitthvað sem byrjaði í fyrra og 
hættir á næsta ári. Þörfin til þess 
að upplifa náttúruna, standa 
andspænis henni, njóta hennar 
og reyna sig í henni, er þörf sem 
mun bara vaxa meðal mannkyns, 
í takt við vöxtinn á öllu hinu: 
Vélmennunum, sjálfvirkninni, 
tölvunum og netinu. Í heimi sem 
þráir og mun þrá náttúru meira 
og meira, er Ísland komið á kortið 
sem einstakt náttúruævintýri. 
Þótt bakslag komi í hinn ótrúlega 
mikla uppgang um stundarsakir, 
dettur Ásbyrgi ekki úr tísku. Né 
Herðubreið. Né Askja.

Breyttir tímar
Það er auðvitað glatað að hressi-
legt og djarft félag eins og WOW 
hafi ekki getað nýtt sér þennan 
mikla áhuga sem hefur skapast 

Túristabrestur
á Íslandi til þess að byggja upp 
stöndugan rekstur. Ef það var ekki 
hægt á þessum fordæmalausu 
uppgangstímum, þá er það líklega 
aldrei hægt. Mér sýnist sagan hafa 
sagt okkur að Íslendingar geti 
yfirleitt bara rekið eitt f lugfélag, 
og það með herkjum og ríkisinn-
gripum. Vandræði WOW eru 
þunglyndisleg áminning um þann 
dapurlega veruleika.

Alveg burtséð frá hrakningum 
eins f lugfélags munu útlendingar 
áfram unnvörpum vilja upp-
lifa Ísland, þótt vöxturinn verði 
ekki 30% á ári, blessunarlega. 

Íslensk ferðaþjónusta mun þurfa 
að treysta á lögmál framboðs 
og eftirspurnar þegar kemur að 
f lutningi ferðafólks til landsins. 
Það lögmál hefur virkað ágætlega 
á undanförnum árum.

Þegar ég var að alast upp 
f lugu frá landinu tvö f lugfélög, 
Icelandair og Arnarf lug, og eini 
túristinn í Skagafirði sumarið 
1983 hét David. Nú skipta túrist-
arnir milljónum og f lugfélögin 
tugum.

Skemmtilegt
Náttúran – það sem okkur ber 

að varðveita og sýna öðrum – er 
stærri en nokkurt eitt fyrir-
tæki. Það er þó skemmtilegt, og 
kannski var það hluti af lang-
tímaplani Skúla, ef illa færi, að 
nafn sköpunarverks hans, sem nú 
berst í bökkum, mun áfram lifa í 
alþjóðlegum viðbrögðum þeirra 
milljóna ferðamanna sem berja 
munu undur Íslands augum í 
framtíðinni. 

Gagnvart Gullfossi, Dettifossi, 
Jökulsárgljúfrum og Kirkjufelli 
mun fólk áfram hvísla með sjálfu 
sér í veðurbarinni lotningu, um 
aldir alda: WOW.

Alveg burtséð frá hrakn-

ingum eins flugfélags munu 

útlendingar áfram unn-

vörpum vilja upplifa Ísland, 

þótt vöxturinn verði ekki 

30% á ári, blessunarlega.
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ÍBV - FH 31-29 
Markahæstir: Hákon Daði Styrmisson 13, 
Elliði Snær Viðarsson 4, Dagur Arnarsson 4, 
Fannar Þór Friðgeirsson 3 - Bjarni Ófeigur 
Valdimarsson 7, Ásbjörn Friðriksson 7, Einar 
Rafn Eiðsson 5, Arnar Freyr Ársælsson 3. 

Afturelding - KA 22-26 
Markahæstir: Árni Bragi Eyjólfsson 7, Finnur 
Ingi Stefánsson 5, Tumi Steinn Rúnarsson 
4 - Aki Egilsnes 10, Tarik Kasumovic 9, Dagur 
Gautason 2, Jovan Kukobat 2. 

ÍR - Fram 23-28 
Markahæstir: Sturla Ásgeirsson 7, Arnar 
Freyr Guðmundsson 6 - Þorsteinn Gauti 
Hjálmarsson 9, Þorgrímur Smári Ólafsson 5, 
Þorgeir Bjarki Davíðsson 5. 

Selfoss - Haukar 27-29 
Markahæstir: Elvar Örn Jónsson 9, Árni 
Steinn Steinþórsson 5, Haukur Þrastarson 
5 - Daníel Ingason 6, Orri Freyr Þorkelsson 5, 
Ásgeir Örn Hallgrímsson 4. 

Stjarnan - Grótta 30-27 
Markahæstir: Garðar Sigurjónsson 10, Aron 
Dagur Pálsson 7, Ari Magnús Þorgeirsson 4, 
Egill Magnússon 3 - Magnús Öder Einarsson 
8,  Ásmundur Atlason 4, Jóhann Reynir 
Gunnlaugsson 4.

Nýjast

Skallagrímur - KR 66-85 
Stigahæstar: Shequila Joseph 24/20 frá-
köst, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 15, Ines 
Kerin 14, Maja Michalska 10 - Kiana Johnson 
38/11 fráköst/12 stoðsendingar, Orla 
O’Reilly 19/10 fráköst, Vilma Kesanen 10, 
Kristbjörg Pálsdóttir 6. 

Stjarnan - Valur 68-90 
Stigahæstar: Danielle Victoria Rodriguez 
21/10 fráköst, Veronika Dzhikova 20, Bríet 
Sif Hinriksdóttir 11 - Heather Butler 28, 
Hallveig Jónsdóttir 17, Helena Sverrisdóttir 
14/10 fráköst, Simona Podesvova 13/15 frá-
köst, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 8. 

Keflavík - Breiðablik 81-69 
Stigahæstar: Birna Valgerður Benón-
ýsdóttir 15, Sara Rún Hinriksdóttir 14, 
Irena Sól Jónsdóttir 11, Brittanny Dinkins 
10 - Sóllilja Bjarnadóttir 13, Ivory Crawford 
13/14 fráköst, Sanja Orazovic 9, Eyrún Ósk 
Alfreðsdóttir 8, Björk Gunnarsdóttir 7. 

Snæfell - Haukar 76-74 
Stigahæstar: Gunnhildur Gunnarsdóttir 27, 
Angelika Kowalska 15, Berglind Gunnars-
dóttir 15, Katarina Matijevic 9 - Rósa Björk 
Pétursdóttir 19, Eva Margrét Kristjánsdóttir 
17, Þóra Kristín Jónsdóttir 14, Bríet Lilja 
Sigurðardóttir 12, Klaziena Guijt 5.

Domino’s-deild kvenna

Efri
Valur 42
Keflavík  40
Stjarnan 34
KR  32

Neðri 
Snæfell  32 
Haukar  16
Skallagr. 12
Breiðablik  8

Olís-deild karla

Ársfundur Veðurstofu Íslands 2019
 Ljósmynd:

Þorgils Ingvarsson

Vöktun og rannsóknir á náttúruöflum landsins

Nýjar áskoranir – nýjar leiðir
Ársfundur Veðurstofu Íslands verður haldinn
á Veðurstofunni að Bústaðavegi 7, 
þriðjudaginn 26. mars 2019, kl. 9.00–11.00.

Boðið er upp á morgunverð frá kl. 8.00.

Dagskrá:

Ávarp
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
umhverfis- og auðlindaráðherra

Samvinna, þekking, framsækni, áreiðanleiki:
Lykillinn að árangri í 10 ár
Árni Snorrason, forstjóri

Nýjar áskoranir: Aukið umfang náttúruvárvöktunar
Ingvar Kristinsson, framkvæmdastjóri Eftirlits- og spásviðs

Nýjar leiðir: Hvernig bæta veðursjár þjónustu?
Sigrún Karlsdóttir, náttúruvárstjóri

Nýjar leiðir: Öflugri veðurlíkön á tímum ofurtölva
Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri
Úrvinnslu- og rannsóknarsviðs

Fundinum verður streymt. Nánari upplýsingar á
vedur.is eða Facebook Veðurstofu Íslands.

Fundargestir eru beðnir um að skrá
þátttöku á netfangið skraning@vedur.is 
eða í síma 522 6000.

Allir velkomnir.

Grindavík - Stjarnan 84-82 
Stigahæstir: Sigtryggur Arnar Björnsson 26, 
Jordy Kuiper 24/11 fráköst, Ólafur Ólafsson 
14/12 fráköst - Antti Kanervo 20, Hlynur 
Elías Bæringsson 20/12 fráköst, Brandon 
Rozzell 13, Ægir Þór Steinarsson 12 . 
 
Staðan er jöfn, 1-1 í einvígi liðanna en vinna 
þarf þrjá leiki til að komast áfram.  

ÍR - Njarðvík 70-85 
Stigahæstir: Gerald Robinson 25/15 frá-
köst, Hákon Örn Hjálmarsson 19, Sigurður 
Gunnar Þorsteinsson 9 - Maciek Stanislav 
Baginski 21, Jeb Ivey 17, Eric Katenda 15/10 
fráköst, Ólafur Helgi Jónsson 12. 
 
Njarðvík leiðir einvígi liðanna 2-0 en vinna 
þarf þrjá leiki til að komast áfram. 

Domino’s-deild karla 
Átta liða úrslit

Breiðhyltingar finna lyktina af sumarfríinu

Njarðvík er komið í afar vænlega stöðu í átta liða úrslitum Domino’s-deildar karla eftir fimmtán stiga sigur á ÍR í gær. Breiðhyltingar léku án 
Kevins Capers sem tók út leikbann í gær og áttu þeir í stökustu vandræðum með öf luga vörn Njarðvíkinga lengi vel í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HANDBOLTI  Kvennalandsliðið í 
handbolta lauk keppni á fjögurra 
liða æfingamóti  í Póllandi í gær 
með 30-28 sigri á Slóvakíu. Ísland 
vann því tvo leiki af þremur og var 
hreinlega óheppið að fá ekki hið 
minnsta stig í leiknum gegn gest-
gjöfunum. 

Leikirnir voru hluti af undir-
búningi Íslands fyrir umspilsleiki 
gegn Spánverjum í vor. Tæpir tveir 
mánuðir eru í leikina sem fara fram 
hér heima og ytra þar sem sigur-
vegarinn tryggir sér þáttökurétt á 
HM í Japan í lok þessa árs.

Eftir naumt tap fyrir Póllandi, 
gestgjöfunum, á föstudaginn vann 
Ísland fimm marka sigur á Arg-
entínu á laugardaginn. Ísland fékk 
stuttan tíma til undirbúnings enda 
kom Argentína í stað Angóla á mið-
vikudaginn síðasta en það truflaði 
ekki íslenska liðið sem vann 31-26 
sigur. Ragnheiður Júlíusdóttir, sem 
kom inn í hópinn með stuttum 
fyrirvara eftir að Mariam Eradze 
þurfti að draga sig úr hópnum vegna 
meiðsla, var markahæst og kosin 
best í sigrinum á Argentínu.

Ísland fylgdi því eftir með 30-28 
sigri á Slóvakíu í gær. Ísland var í 
örlitlum vandræðum í vörninni 
framan af og leiddi Slóvakía 17-14 í 
hálfleik en með góðum viðsnúningi 
náði Ísland að snúa leiknum sér í 
hag og  vinna.

Axel Stefánsson, þjálfari lands-
liðsins, var heilt yfir ánægður með 
helgina þegar Fréttablaðið sló á 
þráðinn til hans.

„Heilt yfir er ég mjög ánægður, 
það er auðvitað smá svekkelsi að 
það er fimm mínútna kafli í fyrsta 
leiknum sem kostar okkur sigur í 
þessu móti. Þessi góðu lið refsa við 
hvert tækifæri og við verðum að 

læra af því en heilt yfir er ég mjög 
sáttur,“ sagði Axel og bætti við:

„Leikurinn á föstudaginn var 
mun hægari en hinir tveir leikirnir 
þar sem það var mikið um hraðar 
miðjur og það var mikið tempó. “

Axel var sáttur með varnarleik 
liðsins stærstan hluta mótsins.

„Varnarleikurinn var frábær 
stærstan hluta mótsins og mark-
varslan til fyrirmyndar. Ég var 
ósáttur að við skyldum hleypa 
inn sautján mörkum í fyrri hálf-
leik gegn Slóvakíu en við löguðum 
það í hálfleik og fengum aðeins ell-
efu mörk á okkur í seinni hálfleik. 
Stelpurnar sýndu karakter þar.“

Aðspurður sagðist Axel hafa feng-
ið svör við þeim spurningum sem 
hann hafði í aðdraganda leikjanna 
gegn Spánverjum.

„Ég fékk svör við mínum spurn-
ingum. Við dreifðum álaginu vel 
sem hefur ekki verið möguleiki í 
mótsleikjum. Við nýttum horna-
mennina vel í þessum leikjum og 
sóknin gekk að mörgu leyti vel. Við 
eigum enn í smá vandræðum með 
skotnýtinguna í dauðafærum en 
það er eitthvað sem auðveldlega er 
hægt er að bæta.“ – kpt

Fékk þau svör 
sem ég þurfti

Góð lið refsa við 

hvert tækifæri. Við 

lærðum það af tapinu gegn 

Pólverjum.

Axel Stefánsson, 
þjálfari kvenna-
landsliðsins
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverðs er 27. mars eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

20 ÁR Á ÍSLENSKU!

Í tilefni þess að tuttugu ár eru liðin frá því fyrsta bókin um
galdrastrákinn fræga kom út á íslensku, 

hefur „Harry Potter og viskusteinninn“ 
verið endurútgefin í nýjum og fallegum búningi!

tilefni þess að tuttugu ár eru liðin frá því fyrsta bókintilleffni þþeessss aaðð ttuutttuugguu áárr eeruu liððinn ffrá þþvví ffyyrrssta bbóókkinn

Harry Potter og 
viskusteinninn

J.K. Rowling,
höfundur Harry Potter 
bókaseríunnar

Ljósmynd: 
Debra Hurford Brown 
© J.K. Rowling 2018

TILBOÐSVERÐ:

3.599.-
Fullt verð:
4.499.-



Það mun mikið mæða á Ragnari Sigurðssyni og félögum hans í vörn íslenska landsliðsins við að halda aftur af leikmönnum á borð við Paul Pogba, Kylian                      

Undankeppni EM 2020

C-riðill
 
Holland - Þýskaland 2-3 
0-1 Leroy Sane (15.), 0-2 Serge Gnabry (34.), 
2-1 Matthijs de Ligt (48.), 2-2 Memphis 
Depay (63.), 2-3 Nico Schulz (90.). 
 
N. Írland - Hvíta-Rússl. 2-1 
1-0 Jonny Evans (30.), 1-1 Igor Stasevich 
(33.), 2-1 Josh Magennis (87.). 
 
Staðan: Norður-Írland 6, Þýskaland 3, Hol-
land 3, Eistland 0 , Hvíta-Rússland 0.

D-riðill
 
Georgía - Sviss 0-2 
0-1 Steven Zuber (57.), 0-2 Denis Zakaria 
(80.). 
 
Gíbraltar - Írland  0-1 
0-1 Jeff Hendrick (49.) 
 
Staðan: Sviss 3, Írland 3, Danmörk 0, Gí-
braltar 0, Georgía 0.

E-riðill
 
Wales - Slóvakía 1-0 
1-0 Daniel James (5.) 
 
Ungverjaland - Króatía  2-1 
0-1 Ante Rebic (13.), 1-1 Adam Szalai (34.), 
2-1 Mate Patkai (76.). 
 
Staðan: Slóvakía 3, Wales 3, Króatía 3, Ung-
verjaland 3, Aserbaídsjan 0 .

F-riðill
 
Malta - Færeyjar 2-1 
1-0 Kyrian Nwoko (13.), 2-0 Steve Borg, víti 
(77.), 2-1 Jákúp Thomsen (90+8.).  
 
Svíþjóð - Rúmenía 2-1 
1-0 Robin Quaison (33.), 2-0 Viktor Claesson 
(40.), 2-1 Claudiu Keșerü (58.). 
 
Spánn - Noregur 2-1 
1-0 Rodrigo (16.), 1-1 Joshua King, víti (65.), 
2-1 Sergio Ramos, víti (71.). 
 
Staðan: Spánn 3, Svíþjóð 3, Malta 3, Rúm-
enía 0, Noregur 0, Færeyjar 0.

G-riðill
 
Ísrael - Austurríki 4-2 
0-1 Marco Arnautovic (8.), 1-1 Eran Zahavi 
(34.), 2-1 Zahavi (45.), 3-1 Zahavi (55.), 4-1 
Munas Dabbur (66.), 4-2 Arnautovic (75.)..  
 
Pólland - Lettland 2-0 
1-0 Robert Lewandowski (70.), 2-0 Kamil 
Glik (84.). 
 
Slóvenía - Makedónía 1-1 
1-0 Miha Zajc (34.), 1-1 Enis Bardhi (47.). 
 
Staðan: Pólland 6, Ísrael 4, Makedónía 4, 
Slóvenía 2, Austurríki 0, Lettland 0.

I-riðill
 
Kasakstan - Rússland 0-4 
0-1 Denis Cheryshev (19.) 0-2 Cheryshev 
(45+2.), 0-3 Artem Dzyuba (52.), 0-4 Abzal 
Beysebekov, sjálfsm. (62.) 
 
San Marínó - Skotland 0-2 
0-1 Kenny McLean (4.), 0-2 Johnny Russell 
(74.).. 
 
Kýpur - Belgía 0-2 
0-1 Eden Hazard (10.), 0-2 Michy Batshuayi 
(18.). 
 
Staðan: Belgía 6, Rússland 3, Kýpur 3, Ka-
sakstan 3, Skotland 3, San Marínó 0.

J-riðill
 
Bosnía H. - Armenía 2-1 
1-0 Rade Krunić (33.), 2-0 Deni Milošević 
(80.), 2-1 Henrikh Mkhitaryan, víti (90+3.).  
 
Ítalía - Finnland 2-0 
1-0 Nicoló Barella (7.), 2-0 Moise Bioty Kean 
(74.). 
 
Liechtenst. - Grikkland 0-2 
0-1 Kostas Fortounis (45+1.), 0-2 Anastasios 
Donis (80.). 
 
Staðan: Grikkland 3, Ítalía 3, Bosnía Her-
segóvína 3, Armenía 0, Finnland 0, Liechten-
stein 0. 

FÓTBOLTI Tindarnir verða ekki 
mikið hærri að klífa en sá sem 
íslenska karlalandsliðið þarf að 
klífa í kvöld. Þá fara þeir á heimavöll 
ríkjandi heimsmeistara og silfur-
liðs Evrópumótsins, Frakklands í 
leit að stigum. Það þarf að fara sex 
ár aftur í tímann til að finna síðasta 
leik Frakklands sem þeir töpuðu 
á heimavelli í undankeppni gegn 
þáverandi heimsmeisturum Spán-
verja og á síðustu tveimur stórmót-
um hefur þetta franska lið aðeins 
tapað einum leik. Úrslitaleiknum 
sjálfum á heimavelli þar sem Portú-
galar stálu sviðsljósinu með marki 
Edér í framlengingu.

„Ég gleymdi að minnast á silfrið 
á EM á blaðamannafundinum. Að 
mínu mati fær þetta franska lands-
lið ekki allt það lof sem það á skilið. 
Þeir eru með lið í allra fremstu röð, 
meðalaldurinn er ekki hár og næsta 
kynslóð er tilbúin að taka við. Þetta 
er algjört stórveldi og andstæða við 
það sem við vorum að gera gegn 
Andorra,“ sagði Freyr Alexanders-
son, aðstoðarþjálfari landsliðsins, 
þegar  Fréttablaðið ræddi við hann 
eftir blaðamannafund landsliðsins 
á dögunum. 

Íslenska landsliðið fékk sannkall-
aða draumabyrjun í undankeppn-
inni fyrir helgi það Ísland sótti þrjú 
stig til Andorra. Andorra var sýnd 
veiði en ekki gefin enda búið að vera 
erfitt heim að sækja undanfarin ár 
en Ísland leysti þann leik nánast 
fullkomlega. Birkir Bjarnason skor-
aði snemma sem gaf liðinu tækifæri 
á að stýra leiknum og spara orku 
enda benti fátt til þess að Andorra 

myndi skora jöfnunarmark. Fyrir 
vikið gat Erik Hamrén dreift álag-
inu og hvílt Alfreð Finnbogason og 
Aron Einar Gunnarsson undir lok 
leiksins. Eini  ókosturinn var að 
Jóhann Berg Guðmundsson meidd-
ist í leiknum og staðfesti Hamrén á 
blaðamannafundi á Stade de France 
í gær að hann yrði ekki með í kvöld.

Andstæðingar kvöldsins eru á 
hinum enda knattspyrnuheims-
ins. Leikurinn fer fram á þjóðar-
leikvangi Frakka, Stade de France, 
sjötta stærsta knattspyrnuvelli 
Evrópu þaðan sem Ísland á mis-
jafnar minningar. Þar vann Ísland 
eftirminnilegan sigur á Austurríki 
á Evrópumótinu 2016 sem skaut 
Íslandi áfram í útsláttarkeppnina 
en tveimur leikjum síðar var það 
hlutverk Frakka að senda Íslend-
inga heim af mótinu með 5-2 sigri.

Því þarf Ísland að fara í annað 
hlutverk. Eftir að hafa verið liðið 
sem var ætlast til að stýrði leiknum 
og ynni öruggan sigur gegn Andorra 
er komið að því að Ísland berjist 
með kjafti og klóm um stigin þar 

sem öll pressan er á franska liðinu.
Kingsley Coman, leikmaður 

Bayern München, og Lucas Digne, 
liðsfélagi Gylfa hjá Everton, geta 
ekki gefið kost á sér en annars 
eru allir heilir í franska landsliðs-
hópnum.

„Við skiptum algjörlega um pól 
á milli leikja og mætum heims-
meisturunum á þeirra heimavelli. 
Þeir eru með mjög rútínerað lið og 
vita sitt sterkasta lið en það vitum 
það líka. Það fer eftir meiðslum 
hverjir byrja en þeir hafa mikla 
breidd í leikmannahópnum. Paul 
Pogba, Antoine Griezmann og 
Kylian Mbappé eru stærstu 
stjörnurnar en þeir voru 
með sextán leikmenn 
í lykilhlutverkum í 
16-liða úrslitum 
M e i s t a r a -
d e i l d a r 
E v r ó p u . 
Það sýnir 
g æ ði n í 
leikmanna-
hópnum. Ofan á það að vera með 
sterkt lið þá hefur samheldnin 
innan leikmannahópsins verið 
áberandi. Fyrir fram eiga Frakkar 
að vinna riðilinn. Pressan er  á þeim 
að vinna sem heimsmeistarar í ann-
ars jöfnum riðli þar sem öll liðin 
geta kroppað stig hvert af öðru,“ 
sagði Freyr um styrkleika franska 
landsliðsins og hélt áfram:

„Leikskipulag þeirra byggist á 
kraftmiklum varnarleik og að 
reyna að ráðast á andstæðingana 
við hvert tækifæri. Þeir eru frábær-
ir í því að taka menn einn á einn og 

að rekja boltann. Sóknarlína þeirra 
er hreyfanleg á milli kantmanna og 
sóknarmanns sem er ekkert nýtt. 
Þeir hafa lengi reitt sig á það róta í 
varnarlínu andstæðinganna með 
góðum árangri.“

Það er stutt síðan liðin mættust 
síðast þar sem ungstirnið Mbappé 
bjargaði jafntef li fyrir Frakka. 
Ísland komst 2-0 yfir með mörkum 
frá Birki Bjarnasyni og Kára Árna-
syni áður en Mbappé átti eftir að 

snúa leiknum. Fyrir-
gjöf hans fór af 

var nar manni 
í netið stuttu 
fyrir leikslok 
áður en hann 
jafnaði metin 

af víta-

Mæta stjörnum prýddu liði          
Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu mætir ríkjandi heimsmeisturum Frakklands ytra í dag. Þetta er                  
ópumótið 2020 gegn besta landsliði heims eftir öruggan sigur á Andorra fyrir helgi. Ísland hefur áður                    

Fyrir fram á Frakk-

land að vinna 

riðilinn okkar. Pressan er á 

þeim að vinna sem heims-

meistarar í annars nokkuð 

jöfnum riðli.

Freyr Alexandersson, aðstoðar-
þjálfari karlalandsliðsins
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Bjartmar Guðjónsson og Helga Soffía Guðjónsdóttir eru framkvæmdastjórar Rekstrarumsjónar. MYND/ERNIR

Léttum fólki lífið
Rekstrarumsjón er hafnfirskt fjölskyldufyrirtæki sem  
sérhæfir sig í umsjón með rekstri húsfélaga ásamt því 
að veita þjónustu og ráðgjöf varðandi útleigu fasteigna. 
Rekstrarumsjón veitir trausta og persónulega þjónustu. ➛2

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Rekstrarumsjón er ungt fyrir-
tæki. Félagið var stofnað um 
mitt árið 2017 og hóf rekstur 

þá um haustið. „Fyrirtækið er 
ungt en hefur vaxið gífurlega 
hratt, og hraðar en við þorðum að 
vona. Það er mikil eftirspurn eftir 
þjónustu okkar og þá sérstaklega 
húsfélagaþjónustunni sem hefur 
stækkað hratt,“ segir Bjartmar 
Steinn Guðjónsson, annar tveggja 
framkvæmdastjóra Rekstrar-
umsjónar.

„Helsta ástæða okkar fyrir 
því að við ákváðum að fara út 
í þennan rekstur var að ég og 
tvö önnur systkini mín stóðum 
í ströngu vegna setu okkar í 
stjórnum húsfélaga sem öll voru að 
kaupa þjónustu héðan og þaðan. 
Okkur fannst skorta á þá þjónustu 
sem við vildum fá og ákváðum 
því að bjóða sjálf upp á framúr-
skarandi húsfélagaþjónustu,“ segir 
Helga Soffía Guðjónsdóttir, hinn 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins.

Eigendur Rekstrarumsjónar eru 
foreldrar Helgu og tengdaforeldrar 
Bjartmars, þau Soffía Björnsdóttir 
og Guðjón Sigurður Snæbjörnsson, 
auk fjögurra barna þeirra. „En við 
Helga sjáum um daglegan rekstur 
og höfum stjórn félagsins á okkar 
herðum,“ segir Bjartmar glaðlega.

En af hverju vill fólk kaupa hús-
félagaþjónustu í staðinn fyrir að sjá 
um allt sjálft upp á gamla mátann? 
„Við finnum að samfélagið er að 
breytast. Það er oft heilmikil vinna 
í kringum húsfélag og fólk vill 
heldur borga öðrum fyrir að sinna 
henni og eyða tíma sínum í eitt-
hvað skemmtilegra. Svo eru margir 
ekki í stakk búnir til að sinna 
þessum málum og þurfa aðstoð. 
Til dæmis þarf heilmikla þekk-
ingu á lögum um fjöleignarhús og 
reglum um skiptingu sameiginlegs 
kostnaðar,“ svarar Bjartmar og 
Helga bætir við: „Með því að nýta 
þjónustu okkar getum við líka oft 
fengið betri tilboð fyrir húsfélögin 
í ýmsa rekstrarliði eins og trygg-
ingar, þrif og framkvæmdir.“

Mismunandi leiðir í boði
Rekstrarumsjón býður upp á þrjár 
meginrekstrarleiðir fyrir húsfélög.

Rekstrarleið 1 – Fjármál og inn-
heimta. „Í grunninn samsvarar 
þessi leið gjaldkerastarfinu í hús-
félagi. Við sinnum starfinu með 
framúrskarandi hætti enda fer 
ekkert fram hjá okkur. Við gætum 
þess að húsfélagið fái allan þann 
virðisaukaskatt endurgreiddan 
sem það á rétt á, færum bókhald 

og gerum ársreikninga, svo dæmi 
séu tekin. Þá sjáum við einnig 
um gerð húsfélagsyfirlýsinga til 
fasteignasala án aukagreiðslu enda 
heyri slíkt undir þjónustu okkar. 
Fólk finnur fyrir létti að losna 
við þessar húsfélagsyfirlýsingar 
af sínum herðum,“ lýsir Helga og 
bendir jafnframt á að vel sé fylgst 
með innheimtu húsfélagsgjalda 
og þeim sé fylgt eftir með inn-
heimtuviðvörunum og jafnvel 
lög innheimtu sé þess þörf.

Rekstrarleið 2 – Fundaþjónusta. 
„Í þessari leið bætist við þjónusta 
í kringum árlegan aðalfund. Við 

tryggjum að boðað sé löglega 
til hans, stjórnum fundinum og 
ritum fundargerð auk þess að við 
tryggjum að ákvarðanatökur séu 
eftir réttum leiðum og taki tillit til 
laga um fjöleignarhús. Þá er einnig 
unnin rekstrar- og húsgjalda-
áætlun út frá gjöldum síðasta árs.“

Rekstrarleið 3 – Full þjónusta. 
„Langflestir kjósa þessa leið. Þá 
sinnum við auk fjármála og funda-
þjónustu öllu öðru sem til fellur. 
Við öflum til dæmis tilboða í dag-
legan rekstur eða í framkvæmdir 
ef þær standa fyrir dyrum. Við 
veitum ráðgjöf og aðstoðum við 
innheimtu vegna framkvæmda-
sjóðs, komum að ágreinings-
málum og veitum grunnlögfræði-
ráðgjöf,“ segir Bjartmar sem einnig 
er lögfræðingur.

Þau Bjartmar og Helga segjast 
finna fyrir mikilli ánægju hjá fólki 
sem kaupir af þeim þjónustu. „Oft 
er það sama fólkið sem lendir í því 
að þurfa að sinna húsfélagsmálum 
ár eftir ár og því er afar létt við að 
losna við ábyrgðina og áreitið sem 

fylgir því að vera í stjórn húsfélags.“
Þau benda þó á að eftir sem áður 

verði að vera lágmarksstjórn í hús-
félaginu sem sér um ákvarðana-
tökur. „Við erum ekki félagsmenn 
í húsfélagi og getum ekki tekið 
sæti í stjórn eða tekið ákvarðanir. 
Við vinnum vinnuna frá upphafi 
til enda, skilum fullunnu verki til 
hússtjórnarinnar sem síðan þarf 
aðeins að taka ákvörðun.“

Útleiga fasteigna
Útleiga fasteigna er minni en 
sístækkandi liður í starfsemi 
Rekstrarumsjónar. „Oftast eru það 
einstaklingar sem vilja losna við 
áreitið við að leigja út eignir sínar 
sem leita til okkar,“ segir Bjartmar 
en misjafnt er hversu mikla þjón-
ustu fólk vill fá. „Stundum sjáum 
við aðeins um innheimtu á leigu 
og vöktun á henni. Síðan kemur 
líka fólk til okkar á allra fyrstu 
stigum. Þá er útleiga á íbúð aðeins 
hugmynd ennþá og við hjálpum 
fólki í öllu ferlinu. Í því felst að 
við auglýsum eignina til útleigu 

á ýmsum miðlum, sýnum hana 
ef eftirspurn er mikil og gerum 
áreiðanleikakannanir á þeim sem 
sýnt hafa áhuga á eigninni til þess 
að tryggja greiðslufærni þeirra á 
leigugjöldum. Í kjölfarið gerum við 
leigusamning, göngum frá honum 
og fylgjum eftir innheimtu á leigu-
tekjum.“

Þeir sem hafa áhuga á að nýta 
sér þjónustu Rekstrarumsjónar 
geta fundið allar upplýsingar á 
heimasíðunni rekstrarumsjon.
com en einnig má senda skilaboð 
á Facebook.

Rekstrarumsjón er hafnfirskt fjölskyldufyrirtæki en sinnir húsfélögum á landinu öllu.

Með því að nýta þjónustu Rekstrarumsjónar er oft hægt að fá betri tilboð fyrir húsfélögin í ýmsa rekstrarliði segja Helga og Bjartmar. MYND/ERNIR

Það er oft heilmikil 
vinna í kringum 

húsfélag og fólk vill 
heldur borga öðrum 
fyrir að sinna henni og 
eyða tíma sínum í eitt-
hvað skemmtilegra.

Framhald af forsíðu ➛

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 5 .  M A R S  2 0 1 9  M Á N U DAG U R



FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Fold fasteignasala 
hefur til sölu fallega 
skipulagt einbýlis-
hús að Markarflöt 57 
í Garðabæ.

Húsið er á einni hæð á stórri og 
góðri lóð á frábærum útsýnisstað.

Eignin skiptist í: Stofu, fjögur 
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
gestasnyrtingu og þvottahús ásamt 
rúmgóðum bílskúr.

Komið er inn í f lísalagt anddyri með 
fatahengi. Flísalögð gestasnyrting. Hol 
með parketi. Stofan er björt með eikar-
parketi á gólfum. Frá stofu er frábært 
útsýni til suðurs, m.a. að Keili. Eldhús 
með fallegri nýlegri eldhúsinnréttingu, 
þar er borðkrókur og gluggi með fallegu 
útsýni, AEG helluborð og bakaraofn. 
Eldhúsið er f lísalagt og ljósar f lísar eru 
milli skápa. Gengið frá eldhúsi í þvotta-
hús og þaðan út á lóð.

Svefnherbergisgangur með parketi. 
Þar eru fjögur svefnherbergi, öll með 
parketi nema eitt sem er með korki á 
gólfi. Baðherbergið var endurnýjað fyrir 
um 10 árum, það er f lísalagt með glugga 
og sturtuklefa. Bílskúr er rúmgóður 
með rafmagni, vatni og hita og sjálf-
virkum opnara.

Lóðin er 1.016 fm, þar er fallegur 
garður og góð útiaðstaða með heitum 
potti. Útisturta er við þvottahús-
inngang. 

Einbýli á einni hæð í Garðabæ

Húsið stendur á flottum stað í Garðabæ.

Útsýnið frá stofunni er fagurt.

Þórðarsveigur 30 Laufrimi 28 Grandavegur 4774 m2 101 m2 137,9 m2

Bogi s: 699-3444 Brynjólfur s: 896-2953 Finnbogi s:895-1098
34,9 millj. 42,9 millj. 60,9 millj.

Fjölbýli Fjölbýli Eldri borgarar1 svefnherb. 3 svefnherb. Mikið útsýni Lyfta Mikið endurn. Stæði í bílag.

Opið hús 25.03. kl 17:30-18:00 Opið hús á þriðjudag (26.03) kl. 17:30  18:00.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdót-
tir Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjala-
vinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdót-
tir Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdót-
tir Löggiltur fast.  

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

   

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905
elin@midborg.is

Melabraut 27 – 64,9 m
Opið hús mánudaginn . 25.mars kl. 17:00 – 17:30

Fjórbýli
Afhent nýtt, fyrst 
2012
Jarðhæð, Sér 
inngangur
Skráð hjá Þjóðskrá 
Íslands 113,8 fm

3 rúmgóð 
svefnherbergi
Sér þvottahús innan 
íbúðar
Sér afnotaréttur í lóð

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
s. 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, 
löggiltur 
fasteignasali
s. 861 8511

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali,
löggiltur 
leigumiðlari
s. 824 9098

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 864 5464

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

Alexander 
Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 695 7700

BÓKHLÖÐUSTÍGUR 10
101 REYKJAVÍK

Um er að ræða 188,5 fm einbýlis hús byggt úr timbri og stendur á steyptum kjallara og er staðsett á horni Miðstrætis og 
Bókhlöðustígs. Sér bílastæði er á lóð. Húsið var upphaflega byggt árið 1901 og stóð við Vesturgötu 18. Árið 1981 var það flutt á 
núverandi stað og steyptur var undir það kjallari og húsið gert upp á vandaðan hátt.  V. 99,0 m.
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

VESTURGATA 73
101 REYKJAVÍK

Góð 96,6 fm 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð með sjávarútsýni.  
Geymslan í íbúðinni er notað í dag sem 3 svefnherbergið. V. 46,9 m
Opið hús mánudaginn 25. mars milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl.  Áramann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, 
armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

MIÐTÚN 28
105 REYKJAVÍK

210,7 fm einbýlishús með auka íbúð og bílskúr. Eignin skiptist 
í: Kjallara, þriggja herbergja ný uppgerða íbúð. Hæð og ris, 
Uppgerð fimm herberja íbúð. Húsið hefur verið mikið endurnýjað. 
Vel staðsett eign í nálægð við miðbæinn.   V. 94,9 m
Opið hús mánudaginn 25. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Góð 81.9 fm 3ja herb. íbúð á jaðhæð.  Parket á gólfum,baðher-
bergi með sturtu.  Eldhúsið er með viðarinnréttingu. V. 42,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

ÞÓRSGATA 21
101 REYKJAVÍK

Góð 90 fm 4ra herbergja hæð á efstuhæð í fjórbýli við Goðheima. 
Glæsilegt útsýni til vesturs yfir Laugardalinn.  V. 51,0 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hilmarsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

GOÐHEIMAR 24
104 REYKJVAVÍK

HVASSALEITI 125
103 REYKJAVÍK

SÓLVALLAGATA 11
101 REYKJAVÍK

203.5 fm endaraðhús á tveimur hæðum m. innbyggðum bílskúr.  3-4 svefnherbergi, góðar stofur, góður ræktaður garður. Húsið sem 
er teiknað af Guðmundi Kr Kristinssyni er að mestu leyti í upprunalegu ástandi en þó var gler endurnýjað að mestu leyti fyrir ca 30 
árum, eins voru skólp og frárennslislagnir endurnýjaðar fyrir 7-8 árum síðan.  Þak og ytra byrði þarfnast lagfæringa.  V. 74,9 m.
Opið hús þriðjudaginn  26. mars milli kl. 17:00 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs  s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

Falleg, björt og mikið endurnýjuð 157,3 fm efri sérhæð í 3-býlishúsi. Tvær samliggjandi stofur, borðstofa/vinnuherbergi, eldhús, tvö 
herbergi, tvö baðherbergi. Svalir. Húsið er staðsett á horni Sólvallagötu og Blómvallagötu.  V. 79,5 m.
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson, s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is, Þórarinn M.  Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

LYNGHAGI 15
107 REYKJAVÍK

Um er að ræða 286,5 fm einstakt einbýlishús. Húsið er teiknað af Gísla Halldórssýni arkitekt árið 1955. Suður garður og útsýni út á sjó. 
Örstutt er út á Ægisíðu. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu.  Húsið hefur tölvert verið endurnýjað á s.l. árum, m.a. steypuviðgert og málað 
fyrir tveimur árum, drenlagnir endurnýjaðar 2006 og verið er að endurnýja þak. V. 160,0 m
Nánari uppl. Áramann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

 Fallegt og vel staðsett einbýlishús með aukaíbúð og stækkunarmöguleikum. Húsið stendur á 630 fm lóð með glæsilegu útsýni. 
Húsið er byggt árið 1965.  Í dag er húsið skráð sem tvær íbúðir og bílskúr og er heildarstræð húss 241,3 fm. Með húsinu fylgir ca. 
78,8 fm óinnréttað rými sem auðvelt væri að innrétta sem íbúðarhúsnæði, og húsið yrði þá um 320 fm að heildarstærð.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is, Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is

GLITANES 8
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali
s. 588 9090

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 847 7000

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til lögg. 
fast.sala
s. 661 6021

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
s. 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Sesselja K. 
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún 
Waltersdóttir
Móttökuritari

FERJUVAÐ 1
110 REYKJAVÍK

FLÚÐASEL 92
109 REYKJAVÍK

KRUMMAHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

Góða 4 herbergja, 101,4 fm íbúð á 3ju hæð. Íbúðinni fylgir 
herbergi og geymsla á jarðhæð hússins sem ekki eru í birtri 
fermetratölu. Snyrting og sturtuaðstaða á jarðhæðinni. 
V. 41,9 m. 
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is eða Þórarinn M. Friðgeirssons s. 899 1882

90,3 fm.  mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
4. hæð ásamt bílskúr og geymslu í kjallara.    V.42,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

LAUGARNESVEGUR 80
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 109.4 fm 3ja herb. íbúð í velstaðsettu lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi.  V. 59,9 m
Opið hús fimmtudaginn 28. mars milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

Góð 108.8 fm 4 herb. björt og vel skipulögð íbúð á jarðhæð í 
nýlega byggðu lyftuhúsi merkt 01-04 ásamt stæði í bílageymslu. 
Sérinngangur og afgirt sérverönd í suður. V. 49,2 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

3ja herb. 81,4 fm endaíbúð á 2. hæð í vel staðsettu litlu fjölbýli 
í suðurhlíðum Kópavogs. Endurnýjað eldhús, gott útsýni. Tvö 
svefnherbergi. Snyrtileg sameign. V. 37,5 m
Opið hús miðvikudaginn 27. mars milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

HLÍÐARHJALLI 55
200 KÓPAVOGUR

ESKIVELLIR 3
221 HAFNARFJÖRÐUR

112.0 fm 4 herb. íbúð á 3.hæð merkt 03-01 í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Sérinngangur af svalagangi.  Stórar 24,3 fm 
yfirbyggðar svalir.  V. 47,0 m.
Opið hús mánudaginn  25. mars milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

ENGJASEL 86
109 REYKJAVÍK

Um er að ræða góða fjögurra herbergja 120,9 fm íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu á þessum vinsæla stað. V. 40,9 m 
Opið hús miðvikudaginn 27. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs.s. 695 7700, 
alexander@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

JÖKLAFOLD 41
112 REYKJAVÍK

136.8 fm 4 herb. íbúð með bílskúr og tvennum svölum í 
barnvænu hverfi.  Eignin skiptist í: forstofu , 3 svefnherbergi,  
stofu, eldhús, baðherbergi og bílskúr.
Opið hús þriðjudaginn 26. mars milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

SJAFNARBRUNNUR 11-15
113 REYKJAVÍK

KRISTNIBRAUT 99
113 REYKJAVÍK

Virkilega góð 220 - 230 fm 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr og tveimur baðherbergjum.  
V. 73,5 – 74,9m.  AÐEINS 3 HÚS EFTIR
Opið hús miðvikudaginn 27. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs., s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

110.7 fm falleg og vel skipulögð 4 herbergja endaíbúð á fjórðu og 
efstu hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.
Opið hús miðvikudaginn 27. mars milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is eða Þórarinn M. Friðgeirssons s. 899 1882

REYNIMELUR 92
107 REYKJAVÍK

 Góð 70.4 fm 3 herbergja íbúð.   Eignin skiptist í: forstofu/hol, 
2 svefnherbergi,  stofu, eldhús og baðherbergi.  V. 40,5 m 
Nánari uppl. Hilmar Þór Hilmarsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð við Hjarðarhaga. 
Íbúðin er á efstu hæð. Mikil lofthæð er í hluta íbúðarinnar. 
Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus fljótlega.  V. 61,9 m
Opið hús fimmtudaginn 28. mars milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 
s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

HJARÐARHAGI 21
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

KRÓKAMÝRI 32
210 GARÐABÆR

201,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt sérstæðum bílskúr og bílastæði við húsið. Efri hæð að hluta til undir súð. Húsið stendur 
næst innst í rólegum botnlanga. Ræktarlegur garður og pallar á þrjá vegu í kringum húsið þar sem hægt er að njóta sólar frá morgni til 
kvölds.  V. 99,5 m
Opið hús mánudaginn 25. mars milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá 
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.

Strikið – Sjálandi Garðabæ / Naustavör – Bryggjuhverfið Kópavogi  Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu. Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

Eignin verður til sýnis i dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45  
• Góð 55,3 fm. 2ja herbergja íbúð í kjallara með 

sérinngangi í fjórbýlishúsi í Hlíðunum.

• Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, rúmgóða 

stofu, eitt herbergi og baðherbergi. Köld geymsla 

er undir útitröppum.

• Frábær staðsetning þar sem stutt er í ýmsa 

þjónustu og skóla.

• Lóðin er í óskiptri sameign, tyrfð. Hellulögð stétt 

við inngang íbúðar. 

Verð 29,5 millj.

Bólstaðarhlíð 28. 2ja herbergja íbúð – sérinngangur.

 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
• Góð 99,1 fm.  íbúð með mjög stórum hellu-

lögðum suðursvölum í steinsteyptu húsi við 

Laugaveg. 

•  Aukin lofthæð er í íbúðinni og fallegir gifslistar 

í loftum. 

• Rúmgóðar stofur, borð- og setustofa. Tvö 

rúmgóð herbergi. Gólf eldhúss, forstofu og bað-

herbergis eru lögð marmara. 

• Sér geymsla er á baklóð hússins. 

Verð 48,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 17.15 – 17.45
• Góð 96,8 fm. íbúð á 4. hæð,  efstu hæð, að 

meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi við 

Sléttahraun í Hafnarfirði. 

• Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til suð-

vesturs. Tvö herbergi. Þvottaherbergi og geymsla 

innan íbúðar. Nýleg innrétting og tæki í eldhúsi 

og búið er að endurnýja glugga og gler ásamt 

svalahurð. 

•  Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla og ýmsa þjónustu. 

Verð 36,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 17.15 – 17.45
• Afar vel staðsett 196,6 fm. einbýlishús á einni 

hæð á einstökum útsýnisstað við opið svæði við 

Sævang. Bílskúrinn er 53,0 fm. og með bað-

herbergi innaf þannig að í honum væri hægt að 

innrétta aukaíbúð. 

• Aukin lofthæð er í hluta hússins. Allt gler í húsinu 

og gluggalistar að hluta voru endurnýjuð fyrir um 4 

árum síðan. Fjögur herbergi. Sjónvarpshol. Setu-

stofa þar sem gert er ráð fyrir arni. 

• Lóðin 946,0 fm. og stendur við opið óbyggt 

svæði og hraun þaðan sem nýtur útsýnis bæði til 

fjalla og til sjávar.  Stór hellulögð innkeyrsla og stétt 

fyrir framan húsið, tyrfðar flatir, lágreistur gróður. 

Verð 79,9 millj.

Laugavegur 76. 4ra herbergja íbúð með stórum suðursvölum.

Sléttahraun 34 - Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúð. 

 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45
• Glæsileg 119,1 fm. útsýnisíbúð með mjög mikilli 

lofthæð að hluta og rúmgóðum svölum til austurs 

á efstu hæð. Sér bílastæði í bílageymslu.

• Útsýnis nýtur frá eigninni yfir Arnarnesvoginn, að 

Kópavogi, Reykjavík og Bláfjöllum. 

• Skipulag íbúðarinnar er mjög gott. Stór og björt 

stofa. Eldhús með miklum innréttingum, eyju 

og stórri borðaðstöðu við útbyggðan glugga. 

mjög stór og með fallegu útsýni.  Staðsetning 
eignarinnar er góð. Stutt er í Sjálandsskóla, 
ylströndina og fallegar gönguleiðir. 

Verð 64,9 millj. 

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,7 fm. íbúð á 

3. hæð að meðtalinni sér geymslu í steinsteyptu 

þríbýlishúsi við Ránargötu. 

Baðherbergi er með glugga og er nýlega endur-

nýjað og eldhúsinnrétting er tiltölulega nýleg með 

nýjum tækjum. Rúmgóð stofa með tvöfaldri renni-

hurð við eldhús. 

Lóðin er ræktuð, afgirt baklóð.  

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á ró-
legum stað í göngufæri við miðborgina. 

Verð 43,5 millj.

Langalína 7 - Garðabæ. 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

Ránargata 3. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.Sævangur 11 – Hafnarfirði. Einbýlishús við opið svæði.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 17.15 – 17.45 
• Björt og falleg 140,4 fm. eign sem samanstendur 

af mikið uppgerðri 4ra herb. íbúð á 3. hæð með 

svölum til suðurs og stúdíóíbúð í risi auk íbúðar-

herbergis í kjallara, sér geymslu á baklóð og sér 

geymslu í kjallara þar sem allar lagnir eru til staðar 

fyrir salerni.

• Íbúð á 3. hæð sem er skráð 102,0 fermetrar að 

stærð að meðtöldu íbúðarherbergi í kjallara er öll 

nýlega endurnýjuð á vandaðan og smekklegan 

máta og er í góðu ástandi.

• Íbúð í risi er skráð 29,0 fermetrar, en er að 

miklum hluta undir súð og gólfflötur því stærri og 

skiptist í gang, eldhús, baðherbergi og alrými sem í 

eru svefnherbergi og stofa.  Verð 74,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45 
Björt 4ra herbergja 114,6 fermetra íbúð á 2. hæð 

með svölum til vesturs í góðu fjölbýlishúsi í Grafar-

vogi. Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu. Þrjú 

góð herbergi með gluggum til austurs. Eldhús með 

Alno innréttingu og góðum borðkrók. Þvottaher-

bergi innan íbúðar.  Íbúðinni fylgir sér bílastæði í 

bílageymslu. Snyrtileg sameign. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt er 
í grunnskóla og framhaldsskóla. Íþróttasvæði 
Fjölnis í göngufæri. 

Verð 46,9 millj.

Brávallagata 12.  4ra herbergja íbúð auk stúdíóíbúðar í risi.

Flétturimi 8. Góð 4ra herbergja íbúð. Svalir til vesturs.

• Stórglæsilegt 354,2 fm. parhús á þremur 

hæðum (tengihús) á nýlega endurnýjaðri lóð.   

• Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað 

nýlega,  m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði 

baðherbergi og gestasalerni, rafmagnstafla 

og  neysluvatnslagnir. Gólfhiti er í flísalögðum 

rýmum.  Parket á gólfum hússins er allt gegn-

heilt stafaparket úr eik.

• Samliggjandi rúmgóðar og bjartar parketlagðar 

stofur með nýjum glæsilegum arni eftir Jón 

Eldon. Rúmgott eldhús með mjög fallegum 

hvítum sérsmíðuðum innréttingum með korean 

á borðum. Stórt sjónvarpshol. Hjónah. með út-

gengi á svalir. Fjögur önnur rúmgóð herbergi.

Verulega vandað hús með fallegri afgirtri og 
skjólgóðri lóð á frábærum stað á Seltjarnarnesi. 

Grænamýri – Seltjarnarnesi. Glæsilegt parhús.
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• Vandað 5 herbergja 207,3 fm. einbýlishús með-

töldum 49,4 fm.  bílskúr á frábærum útsýnisstað 

á Álftanesi.

• Húsið stendur við sjávarkambinn með glæsilegu 

útsýni til sjávar, að Reykjanesi, Akranesi, Snæ-

fellsjökli og víðar. Stór viðarverönd um 250 fm.  á 

baklóð til norðvesturs sem liggur meðfram húsinu. 

• Alrými sem skiptist í stofu með arni og miklum 

gluggum, vandað eldhús með stórri eyju og   

borðstofu með aukinni lofthæð. Þrjú herbergi auk 

sjónvarpsherbergis. Tvö baðherbergi. 

• Frábær staðsetning við sjávarkambinn. Leik  

skólar í nágrenninu, Álftanesskóli, íþróttamiðstöð   

Álftanes og sundlaugin. 

Verð 109,0 millj.

Litlabæjarvör – Garðabæ. Einbýlishús við sjávarkambinn.



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Fallegt og vel skipulagt 218 fm einbýli á 
góðum stað við Vesturfold í Grafarvogi 

Fjögur góð svefnherbergi og  51.8 fm bílskúr 
sem hægt er að breyta í góða íbúð 

Stór 70 fm sólríkur pallur

Glæsileg íbúð, þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
Skipulag gott, fermetrar vel nýttir 
Einstaklega vel um íbúðina gengið 
Lyftuhús, þar sem allt aðgengi eins og bestur 
verður á kosið - Þvottahús innan íbúðar 
Bílastæði í lokuðum bílakjallara merkt 01 B05 
Vinsæl staðsetning  - Laus við samning

Glæsileg stór 3ja herbergja íbúð með sjávarútsýni 
Frábær staðsetning vestast í 101 146,7 fm þar af 
er stæði í opnu bílskýli 15,9 fm 
Hlutdeild í húsvarðaríbúð og samkomusal 
Stórar bjartar stofur og tvö góð svefnherbergi 
Eldhús með góðum eldhúskrók 
Þvottahús og lítið búr

Fallegt og nánast algjörlega 
endurnýjað 193,7 fm einbýli  
á einni hæð á þessum vinsæla 
stað á Seltjarnarnesi 
Glæsileg lóð með 
timburveröndum, skjólveggjum  
og heitum potti

Vesturfold 15
112 Reykjavík

Naustavör 2
200 Kópavogur

Þorragata 7
101 Reykjavík

Hofgarðar 11
107 Seltjarnarnes

92,0 millj.79,8 millj.

57,9 millj.

Verð:Verð:

Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. mars kl. 17:30-18:15

Íbúð 201 

63 ára og eldri

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26. mars kl. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26. mars kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bryggjuhverfið 
í Kársnesi



Með þér alla leið

Björt og vel skipulögð 81 fm 3ja herb. 

Tvö rúmgóð svefnherbergi  

Nýlega standsett bað og eldhús 

Húsið hefur nýlega verið steinað að utan

í dag eru 3 herbergi í útleigu, góðir tekjumöguleikar

43,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 55

s. 899 5856

101 Reykjavík

Glæsileg íbúð stór 2ja herbergja endaíbúð 
á 6. hæð í nýbyggingu 
Fullbúin íbúð með gólfefnum 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Lyftuhús / Stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu 
Tvennar svalir / Mikið útsýni / Afhending við kaupsamning 
Einstök staðsetning á rólegum stað í hjarta borgarinnar

63,8 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1 íb. 605

s. 845 8958

105 Reykjavík

Falleg og mikið uppgerð stúdíóíbúð í 101  

Háskólinn í göngufæri ásamt annarri þjónustu

  

22,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavíkurvegur 

s. 778 7272

101 Reykjavík

Stór glæsilegt einbýlishús  
á Seltjarnarnesi  
sem er einstaklega vel staðsett á Nesinu.  
Húsið er allt hið glæsilegasta,  
vandað til efnisvals og vinnu. 

upplýsingar um húsið eru einungis veittar á skrifstofu

Tilboð óskast

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958

170 Seltjarnarnes

.       

59,4 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26. mars kl. 17:30 18:15

Falleg og vel umgengin 125,4 fm 4ra herb 
íbúð á 10. hæð 2 stofur og 2 svefnherbergi - 
bílastæði í bílakjallara 

Svalir með glerlokun 

Mikið lagt í lýsingu og rafmagn

Hörðukór 1
203 Kópavogur

.       

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 25. mars kl. 17:30 18:00

Vel staðsett og rúmgóð þriggja  
herbergja íbúð á 3. hæð við  
Eiríksgötu í 101 RVK 

Eiríksgata 3
101 Reykjavík

Glæsileg 4ra hverbergja íbúð á efstu hæð 
121,2 fm auk stæðis í bílageymslu 
Mikil lofthæð í stofum og útsýni til sjávar 
Þrjú góð svefnherbergi 
Þvottahús innan íbúðar 
Eikarparket og stílhreinar innréttingar

63,5 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strandvegur 16

s. 773 6000

210 Garðabær

Góð 64 fm kjallaraíbúð 
Öll rými fremur rúmgóð 
Eldhús með góðu skápaplássi 
Baðherbergi endurnýjað, upph klósett 
15 fm svefnherbergi með fataskáp 
Gólfefni vel með farin Íbúð ný máluð

29,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flókagata 13

s. 695 5520

105 Reykjavík

 
Glæsilegar nýjar íbúðir 
á besta stað í miðborginni
Íbúðirnar eru  
2ja til 5 herbergja  
59 - 186 fm að stærð.

Öllum íbúðum fylgja 
stæði í lokaðri 
bílageymslu

Falleg læst álklæðning

Frábær hönnun

Veglegar  svartbæsaðar  
innréttingar

Silestone í borðplötum

Lokaður suður garður

Gegnvarinn viður á 
svalagólfum

 

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Verð frá:   44,0 millj.
Hrönn Bjarnadóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 663 5851
hronn@miklaborg.is

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. mars kl. 17:00 -18:00

eykur notagildi og nýtur sólar frá morgni til sólarlags að kvöldi.  

Tvö baðherbergi eru í öllum íbúðum og allar  
þriggja herbergja með mismunandi skipulagi.  

Sérstæði í lokaðri bílgeymslu með rafhleðslustöð.

Grandavegur 42 A, B og C 
 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

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

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. mars kl. 17:30 – 18:30

8888888888 íbíbíbíbíbííííbúðúðúðúðúðúðúðúðiririririririiiii eeeeeeeeffftftftftffftffttfff irirrrrririrr

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 
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.       

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26. mars kl. 17:30 18:00

Björt og falleg 110,7 fm fjögurra herbergja 
endaíbúð á jarðhæð í vönduðu nýlegu fjölbýli 

Stæði í bílageymslu

Sér inngangur og afgirt verönd  
með skjólvegg 

Þvottahús innan íbúðar 

Skipalón 7 
220 Hafnarfjörður

.       

72,2 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 
á 2 hæð í góðu lyftuhúsi við Holtsveg 41 í 
Urriðaholti 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir með 
eigninni Íbúðin er skráð skv Þjóðskrá 1477 fm 
og þar af er geymsla 16,8 fm 

Stórar svalir

Holtsvegur 41
210 Garðabær

.       

74,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. mars kl. 17:30 - 18:00

Fallegt 2 hæða einbýli stærð 197,3 fm
Fermetrar nýtast vel 
Heitur pottur á suður palli 
Endurnýjað skolp 

 
íþróttamannvirki í göngufæri 
Fjögur svefnherbergi 
Bílskúr    -  Lækkað verð

Melás 2
210 Garðabær

.       

72,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. mars kl. 17:30 - 18:00

Fallegt 161 fm raðhús á einni hæð

Mikið endurnýjað, baðherbergi, gólfefni, 
 

í húsinu og skipt hefur verið um allar 
innstungur og rofa 

Bílskúr og lokaður garður 

Hraunbær 53
110 Reykjavík

.       

Tilboð óskast

OPIÐ HÚS

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 

Stór afgirtur sólpallur í suður  
og einnig pallur til norðurs  
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum 
Stórar bjartar stofur með útgengt út á 
afgirtan skjólgóðan pall

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

2ja herbergja 52,5 fm, íbúð með 

suðursvölum á efstu hæð

Aðalinngangur er Sogavegsmegin  

en íbúðin snýr öll í suður á 2.hæð

Frábær fyrstu kaup

32,4 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Búðagerði 1

s. 775 1515

108 Reykjavík

Stórglæsileg 76,4 fm vel skipulögð 

suður svölum.  

Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu 

og er fullbúin með gólfefnum. 

51,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42B

s. 775 1515

107 Reykjavík

123 fm íbúð á jarðhæð 
Gott sjávarútsýni 
Eldhús m eldunareyju 
Tvö svefnherbergi 
Stórt baðherbergi m þvottaaðstöðu 
Einnig gestasnyrting 
Stæði í bílgeymslu

62,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42c

s. 695 5520

107 Reykjavík

 

Eignin er skráð fmr 146,2 fm í lyftuhúsi/ 
Tvær lyftur gólfsíðir útsýnisgluggar - Tvennar þaksvalir 
Hægt að hafa áhrif á útlit og hönnun á innréttingum  
frá Brunás. Tvö stæði bílageymslu E-018/E-019 
Vandaðir verktakar  - Afhendist við kaupsamning 

110,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1 íb. 802

s. 845 8958

105 Reykjavík

Sjarmerandi eign á besta stað  

við Nýlendugötu í 101 Reykjavík 

Skv Þjóðskrá er íbúðin skráð tæpir 53 fm 

Eignin getur verið laus við kaupsaming 

Þægileg fyrstu kaup

29,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata 15A

s. 778 7272

101 Reykjavík

Reisulegt tvílyft 312 fm einbýli  
með tveimur útleigueiningum 
Frábært útsýni og nálægð við 
Elliðaárdalinn 
Stórar stofur og fjögur svefnherbergi í aðalíbúð 
Góð 2ja herbergja íbúð og stúdío íbúð 43,9 fm bílskúr 
Stórar svalir og pallur

Tilboð óskast Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Erluhólar 4

s. 773 6000

111 Reykjavík

.       

43,0 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. mars kl. 17:30 - 18:00

Glæsilegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur
Íbúðarbygging með verslun og  
þjónustu á jarðhæð.
2ja til 4ra herbergja íbúðir 
Stór bílakjallari
Helmingur íbúða seldur

Höfðatorg
Bríetartún 9- 11

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 



Með þér alla leið

Fallegt einbýlishús á einni hæð  
með bílskúr.

Skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi,  
stofur, eldhús, hol, þvottahús, útsýni  
og fallegan garð

78,2 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stararimi 4

s. 775 1515

112 Reykjavík

Stórglæsileg 146,2 fm vel skipulögð 

svalir, stórkostlegt sjávarútsýni 
Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi 
Stein borðplötur 
Stæði í bílgeymslu

83,5 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42A

s. 896 8232

107 Reykjavík

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð  

Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa 

Húsið lítur vel út að utan og 

sameign er mjög snyrtileg

39,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272

109 Reykjavík

Góð 26 fm ósamþykkt íbúð

Frábær staðsetning

Snyrtileg íbúð og sameign

Tilbúin til afhendingar 

Húsgögn geta fylgt að hluta með

17,0 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Seljavegur 5

s. 695 5520

101 Reykjavík

275 fm einbýli m aukaíbúð 
Fjögur svefnherbergi eitt þeirra  
sameinað úr tveimur 
Stofa og eldhús á jarðhæð, opið og bjart rými 
Þvottahús í kjallara - Bílskúr m hurðaopnara, málað gólf 

að stærð, með eldhúsinnréttingu og svefnherbergi 

87,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtasel 36

s. 695 5520

109 Reykjavík

Glæsileg fullbúin íbúð á 3. hæð
Fyrir +60. ára - Aðgangur að þjónustu

Inngangur af svölum
Fallegar innréttingar og steyptar borðplötur 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 

52,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

60 ára og eldri

Falleg 115 fm 3-4ra herbergja íbúð 

Bílskýli fylgir íbúðinni 
Laus strax

59,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 47

s. 897 0634

107 Reykjavík

111,2 fm íbúð á 6. hæð 

Tvö svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

Langtíma leiga 

Til leigu:

Svan G. Guðlaugsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 13

s. 697 9300

105 Reykjavík

210 Garðabær

Tilboð óskast

Frábærlega vel staðsett einbýlishús neðst í götu 

Húsið stendur við lækinn og hraunjaðarinn. 

Rut Kára innanhússarkitekt hannaði stóran hluta 
hússins sem er mikið endurnýjað.

Nánari upplýsingar:

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

.       

Tilboð óskast

Gott skrifstofu og þjónustuhúsnæði á 2. hæð 
við Ármúla 40. Um er að ræða alla hæðina 
eða alls samtals 548,5 fm.  
Miklir mögueikar að laga skipulag að þörfum 
kaupanda eða leigutaka. 
Gengið er inn í húsið á tveimur stöðum 
Staðsetning er mjög miðsvæðis. 
Mikil þróun er á svæðinu  
sem felur í sér mikil tækifæri til framtíðar

Ármúli 40
108 Reykjavík

.       

57,2 millj.Verð:

Lóðin er 4955 fm að stærð 

Húsið skiptist í 7 bil frá 215 fm  
til 236 fm að stærð 

Afhending mars/apríl 2019 

4 bil af 7 eru seld

Einhella 5
221 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir::

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515
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Fallegt raðhús á tveimur hæðum með 

frábæru útsýni 3-4 svefnherbergi 

Innbyggður bílskúr sem mögulegt er  

að breyta í aukíbúð 

Húsð er laust strax 

89,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einarsnes

s. 897 0634

101 Reykjavík

Fallegur bústaður 83 fm 
Eignarland 
Einstök staðsetning í landi Nesja 
Innbú getur fylgt með ef vill 
Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur 
við frá morgni til kvölds  - Mikið útsýni
Kjarri vaxið land - Báta aðstaða við vatnið

28,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestvík

s. 845 8958

801 Grafningur

42 fm sumarhús ofarlega í landinu 
Tvö svefnherbergi 
Fallegt útsýni 
Stofa og eldhús í opnu rými 
Flestir gluggar nýlega endurnýjaðir 
Upp í taka á húsbíl kemur til greina

13,4 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

Glæsilegt og vandað 100,0 fm  

heilsárshús auk 39,6 fm gestahúsi,  

á fallegum stað í Reykjaskógi 

stutt í Geysi, Flúðir og Laugarvatn

39,9 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efri Reykir

s. 896 8232

801 Biskupstungur

Endunýjað raðhús með 4 svefnherbergjum 

Nýr lokaður sólpallur 

Bílskúr 

Kjallari með sérinngangi 

79,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 3

s. 775 1515

108 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt 101,6 fm 
heilsárshús í landi Syðri Reykja 
Stutt í þjónustu og afþreyingu: 
Sundlaugar, golfvelli, Gullfoss,Geysi  
osfr 150 fm timburverönd með heitum potti 
Allur frágangur er til fyrirmyndar bæði að innan sem utan

34,9 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lambhagi 14

s. 896 8232

801 Biskupstungur

Björt og falleg 4herb neðri sérhæð með 
sérinngangi 
Suð-vestur verönd 
Góður og skjólsæll garður 

Góð aðkoma og góð bílastæði

62,0 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hólmasund 6

s. 896 8232

104 Reykjavík

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús m sauna 

3 svefnherbergi 

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 111

s. 695 5520

311 Skorradalur

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

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

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

Stórfenglegt útsýni og frábær staðsetning 

21,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nónhóll

s. 695 5520

365 Arnarstapi

Heilsárshús 120 fm við Fljótsbakka 29  
í nágrenni við Sogið 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi 
Gestahús með baðherbergi 
Góðar útigeymslur fylgja 
Heitt vatn er á svæðinu

44,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fljótsbakki

s. 775 1515

801 Selfoss

Glæsilegt 64 fm heilsárshús 

Þrjú svefnherbergi 

Björt stofa með stórum útsýnisgluggum 

4ra manna árabátur fylgir með 

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalur

Vel skipulög 4-5 herbergja endaíbúð  
á jarðhæð. Íbúð er skilað fullbúinni með 

á lóð fyrir framan íbúð sem snýr í suðvestur. 
Tvö stæði í bílageymslu fylgja eigninni. Innangengt er úr 
bílageymslu inn í íbúð á sömu hæð í gegnum sameign. 
Íbúð er tilbúinn til afheningar við kaupsamning.

58,9 millj.Verð :

Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 32

s. 691 1931

270 Mosfellsbær

110,7 fm íbúð á jarðhæð, sérinngangur, 

 

sérafnotaréttur á lóð útiverönd þar 

2 stór svefnherb. 2 baðherbergi, 

Stæði í bílageymslu

59,0 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42 F

s. 896 8232

107 Reykjavík

Vantar sumarhús á skrá

Mikil sala framundan

Skoða og verðmet

Vönduð kynning á eign

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Sala sumarhúsa



Rúmgóð og björt 2.herb. íbúð á þriðju hæð ásamt bílskúr. Eignin er skráð  93,1fm og þar af 
er bílskúr  17,6fm.  Eignin Skiptist í forstofu, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús, þvotta-
herbergi, aðalrými með stofu og borðstofu og yfirbyggðar svalir. Að auki er sér geymsla 
í sameign og sameiginlegt þvottahús. Frábær staðsetning í Garðabæ þar sem stutt er í 
skóla, leikskóla og þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 93,1 m2        Bílskúr

Lyngmóar 8     210 Garðabæ 35.900.000

Um er að ræða efri og neðri sérhæðir í Sjónarvegi 16-24. Sér inngangur, Brúnás 
innréttingar, baðkar og sturta í öllum íbúðum, þrjú svefnherbergi og mikið útsýni. 
Næg bílastæði við húsið og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Rúmgóðar 
svalir fylgja efri hæð og sér afnotareitur neðr hæð. Mjög stutt er í leikskóla og 
skóla sem og út í fallega náttúru. 

Afhending er við kaupsamning.

Brekkugata

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjónarvegur 16-24
210 Garðabæ

Herb:
4ra

Stærðir: 
115,1m2-126,4m2

Verð frá: 
64.500.000

Hafdís
fasteignasali

820 2222 

OPIÐ HÚS 
Þriðjudaginn 26. mars kl. 17.30-18.00

Urriðaholtsstræti

S
jónarvegur

Brekkugata

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

Til að komast að Sjónarvegi 
16-24 er keyrt upp vinstra 

megin við Náttúrufræðihúsið, 
upp Urriðarholtstræti til 

hægri á Brekkugötu og svo til 
vinstri upp Sjónarveg.

OPIÐ HÚS þriðudaginn 26. mars kl. 18.30-19.00

Falleg og rúmgóð 2.herb.íbúð á jarðhæð með sérafnotareit og stæði í lokaðri 
bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvoginum. Eignin er skráð 84,3fm og þar af er 
stæði í bílageymslu skráð 26,1fm. Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, leikskóla 
og alla þjónustu. Eignin er laus í eptember en er í útleigu og  mögulegt er að yfirtaka 
leigusamning. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 84,3 m2

Berjarimi 4     112 Reykjavík 34.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  26. mars kl.18:30-19:00

Melgerði 40    200 Kópavogi 68.800.000

Gott einbýlishús á rótgrónum og vinsælum stað í Kópavogi. Húsið 
er á einni hæð með góðum bílskúr, skráður 32,2fm. Húsið skiptist í 
forstofu, hol, eldhús, þvottaherbergi, geymslu og bílskúr,
3 svefnherbergi, baðherbergi og aðalrými með arin. Húsið er að mestu 
til upprunalegt. Stutt í skóla og almenna þjónustu.
     
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 182,2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. mars kl.18:30-19:00

Flúðasel 74    109 Reykjavík 45.900.000

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, rúmgóða stofu með útgengi á v-svalir, eldhús með 
vandaðri hvítri innréttingu og granít borðplötum, flísalagt baðherbergi með stórum 
flísalögðum sturtuklefa, hvít innrétting með granít borðplötu. Svefnherbergi eru 3, parket 
á gólfum. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

 Stærð: 108,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. mars kl.17:30-18:00

Þrastarhólar 8    111 Reykjavík 48.900.000

Falleg og mjög rúmgóð 5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í stóra 
og bjarta stofu, eldhús með hvítri innréttingu, þvottahús og búr inn af eldhúsi, 
herbergi eru 4, nýlegir stórir fataskápar, lítil gestasnyrting og flísalagt baðherbergi, 
tvennar svalir. Sameign og allt umhverfi mjög snyrtilegt.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 144,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. mars kl.18:30-19:00

Hjaltabakki 24    109 Reykjavík 34.900.000

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu stigahúsi. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol með fataskáp, stofu með útgengi á sv- svalir, eldhús með hvítri 
innréttingu og góðum borðkrók sem tengist stofu í opnu rými, 3 svefnherbergi og 
flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 101,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. mars kl. 17:30-18:00

Brávallagata 14    101 Reykjavík 52.900.000

*Gengið niður í garð frá svölum* Eignin er 105 fm, íbúðin er 85,4 fm 
og herb. í kjallara 19,6 fm. Eignin er með þremur svefnherbergjum og 
einu svefnherbergi í kjallara með góðum glugga ásamt geymslu innaf. 
Eldhús og borðstofa opin við stofu að hluta. Endurnýjað: Rafm.tafla í 
sameign, eldvarnarhurðir og gluggar í stigagangi. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 105,0 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Fallegt og mjög gott endaraðhús  með bílskúr og góðum garði með heitum potti, úti-
sturtu, veröndum og skjólveggjum. Um er að ræða gott fjölskylduhús með sérsmíðuðum 
innréttingum, góðri lofthæð, gólfhita  á neðri hæð, 4 svefnherbergjum, sjónvarpsholi og 
rúmgóðu eldhúsi.  Eignin er skráð skv F.M.R 200,4fm og þar af er bílskúr 28,5fm. Góð 
eign á eftirsóttum stað. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 200.4 m2

Ögurás 10     210 Garðabæ 86.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Glæsileg útsýnisíbúð á 10.hæð ásamt stæði í bílageymslu.  Allar innréttingar  vandaðar 
og sérsmíðaðar, gólfsíðir gluggar með óhindruðu sjávarútsýni, eldhús og aðalbaðherbergi 
voru endurnýjuð á glæsilegan hátt 2014, falleg sérhönnuð lýsing, arinn í stofu, allar hurðir 
í yfirstærð og yfirbyggðar svalir eru meðal þess sem einkenna þessa fallegu íbúð.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 138,0 m2

Vatnsstígur 21     101 Reykjavík 117.000.000

Rúmgóð og björt 2.herb. íbúð á þriðj
er bílskúr  17,6fm. Eignin Skipti
herbergi, aðalrými með stof
í sameign og sameiginl
skóla, leikskóla og

Herbergi: 2 Stærð: 93,1 m2 Bílsk

35.900.000

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Garðar
Fasteignasali

899 8811 

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum 
á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er ómótstæðilegt og stór-
fenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar 
eru  4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær verða afhentar fullbúnar en 
án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfflísar. Innréttingar 
og skápar eru frá HTH, hurðir frá BYKO, tæki frá Tengi og AEG og flísar frá 
Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir. 

   2JA HERB. ÍBÚÐIRNAR ERU UPPSELDAR EN EIN 3JA HERB. EFTIR

Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S:  893 4416 og 837 8889.

Verð frá: 39.9m – 87.9m

10 ÍBÚÐIR SELDAR

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
Herbergi: 2ja – 5 Stærð: 68,4m2 – 166m2

Jóhanna Kristín 
fasteignasali 
837 8889

Árni Ólafur
fasteignasali 

893 4416

SÝNUMDAGLEGA

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. mars kl.17:30-18:00

Háaleitisbraut 15    108 Reykjavík 52.900.000

Mjög rúmgóð 5 herb. endaíbúð á 3. hæð auk bílskúrs, einstakt útsýni yfir borgina. 
Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, stórar og bjartar stofur með suður svölum, 
parket á gólfum, eldhús með hvítri/viðar innréttingu, á svefnherbergisgangi er 
hjónaherbergi, 3 barnaherbergi og flísalagt baðherbergi með hvítri innréttingu og 
tengi fyrir þvottavél. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 150,0 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. mars kl.18:30-19:00

Urðarbakki 36    109 Reykjavík 69.900.000

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á pöllum ásamt bílskúr. Forstofa með þvottahúsi inn 
af, bjart stigahol tengir efri og neðri hæðir. Stórar stofur eru á efri hæð ásamt eldhúsi, 
auka herbergi og gestasnyrtingu. 15,6 fm glerskála og stórum v-svölum. Á neðri hæð 
eru 3-4 svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og geymsla, á neðsta palli er skrifstofuhol og 
geymsla með tengi fyrir þvottavél. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 186,4 m2

IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Tónahvarf 6    203 Kópavogur

Nýtt og mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði við Tónahvarf 6 - 203 Kópavogi. Húsið skiptist 
niður í 16 sjálfstæð bil og eru þau öll með iðnaðarhurð ásamt gönguhurð. Bilið eru frá 140.6 – 
204,1fm.

Eftir eru 8 bil. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan og lóðin tilbúin. Húsið er staðsteypt og 
múrhúðað að utan og einangrað að innan. Milliveggir hlaðnir.  Gólf verða með epoxy. Efri 
hæðir eigna sem eru á tveimur hæðum verða parketlagðar. Frágangur lofta: Holplötur verða 
málaðar. Hita-, neysluvatns-, loftræsiis og raflagnir verða fullkláraðar í samræmi við teikningar. 
Afstúkuð rými verða kláruð skv. teikningum með innréttingum. Rafmagn verður klárað. Gert er 
ráð fyrir að allar neyslu- og raflagnir séu utanáliggjandi.

Stærð: 140,6 – 204,1 m2 Verð frá: 40.900.000Afhending: Apríl 2019

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 28. mars kl.17:30-18:00

Vesturberg 121    111 Reykjavík 74.900.000

Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr, hellulagt plan með 
hitalögn. Forstofa með hita í gólfi, þvottahús inn af forstofu með útgengi í garð. Eldhús með 
sérsmíðaðri innréttingu og steinn á borðum, sjónvarpshol tengist eldhúsi, stofa er björt með 
útgengi í garðinn, á efri hæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og útgengi á stórar þaksvalir 
yfir bílskúr. Eign í sérflokki. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 195,0 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 27. mars kl. 17.30-18.00

Eyktarás 10    110 Reykjavík 96.900.000

Fallegt einbýlishús með 5 svefnherbergjum á einum af eftirsóttari 
stöðum Árbæjarins. Sérlega gott fjölskylduhús. Húsið hefur fengið 
ágætis viðhald og er endurnýjað að hluta. Búið er að endurnýja eld-
húsinnréttinguna, baðinnréttingur, gólfefni að hluta. Fallegt útsýni yfir 
borgina. Á bak við húsið er stór timburverönd með heitum potti. Eignin 
er vel staðsett, stutt er í skóla, leikskóla, þjónustu, íþróttasvæði, sund-
laug og fallegar gönguleiðir við náttúruparadísina Elliðarárdalinn.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 293 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. mars kl. 17.30-18.00

Stóragerði 42    108 Reykjavík 94.900.000

Glæsileg, rúmgóð og  vel skipulögð, 4ra herbergja, íbúð á fyrstu hæð 
með sérinngangi og stórri verönd að Stóragerði 42.  Íbúðin er skráð 
samkvæmt F.M.R 169,4. Íbúðin skiptist í forstofu, hjónaherbergi með 
fataherbergi, svefnherbergi, sjónvarpsherbergi /svefnherbergi,  2 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu og þvottaherbergi. Gólfefni er 
flísar og  parket. Góð afgirta verönd sem útgengt er frá frá stofu og 
hjónaherbergi. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Frábær staðsetning 
þar sem öll þjónusta og verslun eru í næsta nágrenni.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 169,4 m2

Þóra 
fasteignasali
Gsm: 822 2225

Helgi 
fasteignasali

Gsm: 780 2700 

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



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

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

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

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

Hlynur Bjarnason
hlynur@gardatorg.is
s. 697 9215

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

Nýhöfn 3. Garðabær

Stærð: 152.4fm • Herb: 3 • Verð: 84.0 m.
Opið hús þriðjudaginn 26. mars 17:30 - 18:00
Vel útbúin íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með 
óskertu sjávarútsýni yfir Arnarnesvoginn. 
Stórar yfirbyggðar svalir. Innangengt í bíl-
skúr

Þrastarlundur 11. Garðabær

Stærð: 234fm • Verð: 82.8 m
Bjart og vel staðsett endaraðhús með rúm-
góðum bílskúr. Stutt er í þjónustu, skóla og 
leikskóla. Möguleiki að útbúa íbúð á neðri 
hæð.

Kristnibraut 31. Reykjavík

Stærð: 108,6fm • Herb: 4 • Verð: 46.5 m
Falleg 4ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi. Íbúðin er á góðum stað í þessu 
vinsæla hverfi. Stutt í skóla, golfvöll og aðra 
þjónustu.

Lækjasmári 74. Kópavogur

Stærð: 66,9fm • Herb: 2 • Verð: 36.8 m
Opið hús mánudaginn 25.mars 18:30-19:00.
Íbúð á jarðhæð með palli. Stutt er í 
þjónustu, skóla og leikskóla. Þvottahús 
innan íbúðar og geymsla í kjallara.  

Hjallabraut 33. Hafnarfjörður

Stærð: 87,9fm • Herb: 3 • Verð: 43.5 m • Aldur 60+
Opið hús mánudaginn 25.mars 17:00-17:30.
íbúðin er staðsett í húsi eldriborgara. 
Innangengt í ýmsa þjónustu. Matur í 
hádeginu, fót og handsnyrting, hárgreiðsla, 
nudd ofl..

Birkiholt 3. Álftanes

Stærð: 95fm • Herb: 3 • Verð: 41 m
Opið hús mánudaginn 25.mars 18:00 - 18:30  
Til sölu 3ja herbergja endaíbúð á 2.hæð 
með sér inngangi af svölum. Íbúðin er til 
afhendingar strax.  
 

Álfkonuhvarf 29. Kópavogur

Stærð: 128,2fm • Herb: 4 • Verð: 55.9 m
Opið hús þriðjudaginn 26.mars 17:30 - 18:00
Góð 4ja herbergja íbúð á 2.hæð með suður 
svölum og sérstæði í bílageymslu. Þvotta-
hús innan íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla.

Flatahraun 1. Hafnarfjörður

Stærð: 70,2fm • Herb: 2 • Verð: 35.9 m 
Opið hús mánudaginn 25.mars 17:30-18:00. 
2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð. Í húsinu er 
bílageymsla og lyfta. Eignin er vel staðsett 
í Hafnarfirði, stutt í skóla, búðir, Kaplakrika 
o.s.fr. 

OPIÐ HÚS
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
52.9M

ÍBÚÐ

ÁLFKONUHVARF 65 203 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 121m2

BJÖRT OG FALLEG ÍBÚÐ - GOTT ÚTSÝNI

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mán. 25. mar. frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
39.7M

ÍBÚÐ

HOLTABYGGÐ 4 220 HAFNARFJÖRÐUR

4 HERBERGI 97.6m2

VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ - SÉR INNGANGUR

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mán. 25. mar. frá kl. 18:00-18:30

VERÐ:
59.9M

HÆÐ

GRENIMELUR 24 107 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 106m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ OG FALLEG ÍBÚÐ

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Þri. 26. mar. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
89.9M

EINBÝLISHÚS

KÁRSNESBRAUT 9 200 KÓPAVOGUR

6 HERBERGI 278.4m2

GOTT EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mán. 25. mar. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
44.9M

ÍBÚÐ

JÖRFABAKKI 4 109 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 113.4m2

ENDURNÝJUÐ AÐ HLUTA - LEIGUHERBERGI

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR         621 2020
VERÐ:

72.9M

RAÐHÚS

SJAFNARBRUNNUR 11-15 113 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 230m2

GOTT SKIPULAG - TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Sun. 24. mar. frá kl. 14:00-14:30



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Húsvarðarstarfið í Gauks-
hólum 2 í efra Breiðholti 
er annasamt en um leið 

skemmtilegt að sögn Karls Magn-
ússonar, sem hefur sinnt starfinu 
síðan um mitt sumar 2017. Gauks-
hólar tilheyra Efra-Breiðholti, 
nánar tiltekið Hólahverfinu, sem 
er eitt þriggja hverfa efra Breið-
holts og um leið það sem stendur 
hæst á holtinu. Útsýnið er því 
mjög gott úr mörgum íbúðum 
blokkarinnar, sérstaklega til 
norðurs og suðurs, en í húsinu eru 
64 íbúðir á samtals níu hæðum og 
um 110 íbúar. Blokkin er auk þess 
eina húsið sem tilheyrir götunni 
Gaukshólum og stendur húsið 
við hlið Dúfnahóla sex. Því má 
segja að blokkin komist næst því 
að standa við hlið Dúfnahóla 10, 
húss sem raunar er ekki til, en var 
gert ódauðlegt í kvikmynd Óskars 
Jónassonar, Sódóma Reykjavík, 
sem kom út árið 1992.

Næg verkefni
„Starfið er mjög fjölbreytt og það 
eru næg verkefni f lesta daga. Ég 
sé m.a. um að þrífa fasteignina, 
sé um að færa sorptunnurnar og 
um snjómokstur á gangstéttum 
í kringum húsið, sé um almennt 
viðhald, hef eftirlit með verk-
tökum í tengslum við viðhald á 
húsinu, aðstoða íbúana með ýmsa 
smáa hluti og annað óvænt sem 
getur komið upp.“

Af þeim 64 íbúðum sem eru í 

húsinu er tvær í eigu húsfélagsins 
í Gaukshólum 2, Félagsbústaðir 
eiga sex íbúðir og Brynja, hús-
sjóður Öryrkjabandalagsins, á 
tvær.

Fjörlegt samfélag
Oft myndast skemmtileg og 
fjörleg samfélög í svo stórum fjöl-
býlishúsum og eru Gaukshólar 
2 engin undantekning þar segir 
Karl. „Ég hef oft sagt áður að þetta 
er eins og lítið þorp úti á landi 
með alls konar fólki, þó þarna sé 
vissulega mest um eldra fólk og 
í f lestum íbúðum er bara einn 
íbúi. Samskipti mín við þá íbúa 
sem ég hef haft samskipti við eru 
næstum eingöngu mjög jákvæð og 
þægileg.“

Rúmbetri lyfta
Áður en Karl tók við starfi hús-
varðar hafði hann ekki starfað 
áður í sambærilegu starfi. „Það 
má segja að starf húsvarðar sé 
nokkuð þekkt stærð og fátt sem 
í raun kemur á óvart. Utan fjöl-
breyttra verkefna snýst starfið 
þó mest um mannleg samskipti 
sem oft geta leitt til óvænta hluta, 
bæði jákvæðra og neikvæðra.“
Stærsta verkefni vetrarins var 
stækkun annarrar lyftu blokkar-
innar en sú eldri þótti full lítil og 
rúmaði t.d. ekki sjúkrarúm. „Nýja 
lyftan kom í gagnið síðasta mið-
vikudag og önnur stór verkefni 
verða ef laust ráðin á aðalfundi 
húsfélagsins í apríl næstkom-
andi.“

Samfélag eins og 
lítið þorp úti á landi
Íbúar Gaukshóla 2 í Breiðholti eru um 110 talsins í 64 
íbúðum. Húsvörðurinn sinnir fjölbreyttum verkefn-
um og líkir samfélaginu við lítið þorp úti á landi.

Karl Magnússon við hlið nýju lyftunnar sem var sett upp í síðustu viku. 

Um 110 íbúar búa í 64 íbúðum í Gaukshólum 2 í Efra-Breiðholti. MYND/ANTON BRINK

Húseigendur Húsfélög!
Hjá Ingvarsson ehf  aðstoðar  húsbyggendur, húseigendur og húsfélög   
við flest sem varðar húsbyggingar, viðhald og endurbætur fasteigna.

• Framkvæmda & Viðhaldsráðgjöf 
• Úttektir- Ástandsskoðun - Ástandsskýrslur- Kostnaðaráætlanir
• Útboðsgögn - Gerð útboðsgagna - Umsjón útboða
• Verksamninga  um  framkvæmdir
• Umsjón og eftirlit  með  framkvæmdum
• Hönnun,  ásamt  endurbótum og breytingum á fasteignum

Netf:  hja-ingvarsson@simnet.is   
vidhaldsradgjof@vidhaldsradgjof.is
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

RENAULT MASTER DCI125 L2H2 
nýskr. 08/2015, ekinn 51 Þ.km, 
dísel, 6 gírar. TILBOÐ 2.390.000 kr. 
+ vsk. Ath. 2 stk til! Raðnr. 258697 
& 257493

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

 Viðgerðir

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

Þjónusta

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

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

 Hreingerningar

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

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

 Bókhald

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

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

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

 Húsaviðhald

HÚSFÉLÖG.
Ástandsskoðun fasteigna

Framkvæmdaeftirlit

Ástandskoðun lagnakerfa

Rakavandamál

Verk og kostnaðaráætlun

Þitt Val ehf
s 8448200

thittval@simnet.is

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Trésmíði
Get bætt við mig verkefnum sem 
byggingastjóri. Uppl. sendist til 
stjorninn@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN & DANISH 
F. FOREIGNERS - ENSKA, 

NORSKA, DANSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 1/4, 
29/4, 27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9, 
14/10, 11/11, 9/12. 4 weeks/4 vikur 
x 5 days/5 daga. 2-4 students/nem. 
AM&PM/fh&eh. Price/Verð: 48.000,- 
Most labour unions pay back 75-90 
% of course price/Flest stéttafélög 
endurgreiða 75-90% námsgjalds. 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

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

 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

Tilkynningar

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

 
Margverðlaunaður
kokkafatnaður
frá Frakklandi

Yannick AllénoYannick Alléno

Velkomin í sýningarsalinn 
okkar að Draghálsi 4

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Allt að 6 MW virkjun í Þverá, Vopnafirði 
Mannvit verkfræðistofa f.h. Þverárdals ehf., hefur tilkynnt til athugunar 
Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um  6 MW virkjun í Þverá, Vopna-
firði. . 

Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 25. mars — maí á eftirtöldum stöðum: Á bæjarskrifstofu Vopna-
fjarðarhrepps, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun.  Frummats-
skýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 7. maí 2019 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykja-
vík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Skipulagsstofnun 
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



                          Mbappé og Antoine Griezmann í París í  kvöld. NORDICPHOTOS/GETTY          

FÓTBOLTI Þrátt fyrir að uppskera 
Íslands í leikjum við Frakkland til 
þessa sé rýr hefur íslenska karla-
landsliðið ekki átt erfitt með að 
skora gegn hinu firnasterka lands-
liði Frakklands undanfarin ár. Í síð-
ustu fjórum leikjum hefur Íslandi 
tekist að skora tvívegis í hverjum 
leik og í síðustu sjö leikjum hefur 
Íslandi tekist að skora þó að aðeins 
tveir þeirra hafi endað með jafn-
tefli, aðrir með sigri Frakklands.

Þetta verður fjórtánda viðureign 
Íslands og Frakklands á knatt-
spyrnuvellinum og skoraði Ísland 
aðeins eitt mark í fyrstu sex leikj-
unum. Skagamaðurinn Þórður 
Jónsson skoraði eina mark Íslands 
í 1-5 tapi á Laugardalsvelli árið 
1957. Í hinum fimm leikjunum tókst 
Íslandi ekki að koma boltanum í 
net andstæðinganna á sama tíma 
og Frakkar skoruðu fimmtán mörk.

Síðan þá hafa liðin mæst sjö sinn-
um og hefur Ísland skorað í þeim 
öllum. Frægast er mark Ríkharðs 
Daðasonar í 1-1 jafntefli á Laugar-
dalsvelli árið 1998 þegar Ísland 
krækti í gott stig gegn nýkrýndum 
heimsmeisturum Frakklands.

Enginn hefur þó reynst jafn öfl-
ugur og Birkir Bjarnason sem hefur 
skorað í síðustu þremur leikjum 
gegn Frakklandi. Í þriðja leik liðsins 
undir stjórn Lars Lagerbäck leiddi 
Ísland óvænt 2-0 í hálf leik eftir 
mörk frá Birki og Kolbeini en Frakk-
ar áttu eftir að snúa leiknum sér í 
hag á lokamínútunum. Var þetta 
fyrsta mark Birkis fyrir landsliðið. 

Sömu menn voru að verki í átta 
liða úrslitum Evrópumótsins þar 
sem Frakkar á heimavelli slógu 
Ísland úr leik á þjóðarleikvangi 
sínum í 5-2 sigri í leik sem reyndist 
síðasti leikur Lagerbäcks sem þjálf-
ari íslenska liðsins.

Birkir var aftur á ferðinni þegar 
Ísland og Frakkland mættust 

í æfingaleik síðasta haust þar sem 
Ísland komst aftur 2-0 yfir  en 
ungstirnið Kylian Mbappé bjargaði 
Frökkum með tveimur mörkum á 
síðustu fimm mínútum leiksins. 

Birkir skoraði fyrir helgi ellefta 
mark sitt fyrir íslenska karlalands-
liðið í 75. leiknum. Fyrsta mark 
hans fyrir landsliðið kom einmitt 
í æfingarleiknum gegn Frakklandi 
eins og áður sagði og hafa þrjú af 
ellefu mörkum hans fyrir landsliðið 
eða rúmlega 27 prósent komið gegn 
Frakklandi. – kpt 

Birkir hefur reynst Frökkum erfiður

27%
af mörkum Birkis fyrir 

íslenska landsliðið hafa 

komið gegn Frakklandi.

Birkir fagnar marki sínu gegn Frökkum í október. NORDICPHOTOS/GETTY

   Frakka í dag
            annar leikur Íslands í undankeppninni fyrir Evr-
            staðið í sterkustu liðum heims og reynir það á ný.

punktinum í uppbótartíma og kom 
í veg fyrir fyrsta sigur Íslands gegn 
Frakklandi.

„Við erum vel undir þennan leik 
búnir, það hjálpar okkur að við 
mættum þeim í október og á Evr-
ópumótinu. Við söfnuðum miklu 
af gögnum um Frakkland fyrir 
leikinn í október og nýtum þau og 
það sem við lærðum fyrir þennan 
leik. Sá leikur veitir okkur sjálfs-
traust inn í þennan leik. Við vitum 
hversu klókir þeir eru. Í leiknum í 
október spiluðum við frábærlega 
en sáum þá hvað það þarf lítið til. 
Við skorum sjálfsmark og fáum á 
okkur víti, þessir litlu hlutir skiptu 
sköpum. Við megum ekki missa 
einbeitinguna í eina sekúndu því 
þá refsa Frakkarnir yfirleitt and-
stæðingum sínum.“

Freyr tók undir það aðspurður að 
það veitti honum aukið sjálfstraust 
að vita að íslenska liðið hefur oft átt 
sína bestu leiki gegn stórveldum þar 
sem pressan er á andstæðingunum.

„Þrátt fyrir þetta allt saman hef 

ég góða tilfinningu fyrir leiknum í 
kvöld. Það hefur sýnt sig í gegnum 
tíðina að íslenska liðið stendur í 
hvaða liði sem er óháð andstæð-
ingnum ef leikmennirnir fá réttu 
upplýsingarnar. Það veitir mér 
sjálfstraust að vita að leikmenn-
irnir spila yfirleitt vel undir þessum 
kringumstæðum. Ég er ekki að segja 
að krafan sé að taka þrjú stig annað 
kvöld en það eykur sjálfstraust mitt 
að við getum farið þangað og spilað 
vel. Með því aukast möguleikar 
okkar á að fá eitthvað út úr þessum 
leik í kvöld.“

Íslenska liðið stóðst fyrsta prófið 
í þessari undankeppni og náði í 
skyldusigur til Andorra fyrir helgi. 
Fyrir vikið er minni pressa á Strák-
unum okkar fyrir leikinn í kvöld á 
leiðinni á erfiðan útivöll.  

Flautað verður til leiks klukkan 
20.45 að staðartíma, rétt fyrir átta 
að íslenskum tíma og sér István 
Kovács frá Rúmeníu um að dæma 
leikinn.
kristinnpall@frettabladid.is

Af 21 leikmanni í 

leikmannahóp Frakklands í 

kvöld voru sextán í hópnum 

sem bar sigur úr býtum á 

HM í sumar.

Það hefur sýnt sig í 

gegnum tíðina að 

íslenska liðið stendur í 

hvaða liði sem er, óháð 

andstæðingnum.

Freyr Alexandersson, aðstoðar-
þjálfari karlalandsliðsins

FÓTBOLTI Það var auðsýnilegt hvað 
Didier Deschamps, þjálfari franska 
landsliðsins, og Hugo Lloris, fyrir-
liði liðsins, bera mikla virðingu 
fyrir íslenska landsliðinu þegar 
þeir sátu fyrir svörum á blaða-
mannafundi á Stade de France, 
þjóðarleikvangi Frakka, í gærkvöldi 
í aðdraganda leiksins. Deschamps 
er að stýra franska liðinu í þriðja 
sinn gegn Íslandi sem þjálfari eftir 
að hafa mætt Íslendingum fjórum 
sinnum sem leikmaður. 

Deschamps sagðist ekki eiga von 
á því að Frakkland myndi stýra 
leiknum jafn vel og þegar liðin 
mættust í átta liða úrslitum Evrópu-
mótsins. 

„Það eru þrjú ár liðin frá þeim 
leik og ég á von á öðruvísi leik í 
dag. Við náðum að stýra honum vel 
enda höfðum við langan tíma til að 
skoða styrkleika íslenska liðsins  
og undirbúa okkur. Þeir eru orðnir 
betri í að halda boltanum á jörð-
inni en árið 2016 þegar þeir byggðu 
spilamennsku sína meira á löngum 
sendingum. Við fengum styttri tíma 
fyrir þennan leik en mætum fullir 
sjálfstrausts eftir sigurinn á Mold-
óvu,“ sagði Deschamps sem man vel 
eftir jafnteflinu í október. 

„Þeim tókst að spila vel og halda 
aftur af okkur en okkur tókst að 
bjarga jafntef li. Ég veit vel hversu 
gott lið Ísland er með og við þurfum 
augljóslega að spila betur heldur en 
í október.“

Fyrirliði Tottenham og franska 
landsliðsins, markvörðurinn Lloris, 
var samherji Gylfa Þórs Sigurðs-
sonar hjá Tottenham í tvö ár. Hann  
á von á erfiðum leik í kvöld. 

„Ísland er með sterkt lið eins 
og hefur sýnt sig undanfarin ár. 
Íslenska liðið er sterkt í föstum 
leikatriðum, miklir íþróttamenn 
og hættulegir þegar þeir sækja en 
þetta er í okkar höndum. Það er 
undir okkur komið að spila vel og 

þá verður Ísland í vandræðum með 
að ráða við okkur. Við þurfum að 
halda einbeitingu og vera reiðu-
búnir.“

Lloris sagði að vottur af kæruleysi 
hefði gert vart við sig hjá franska 
landsliðinu fyrir æfingaleik liðanna 
í haust. 

„Þetta eru allt aðrar kringum-
stæður en síðast þegar liðin mætt-
ust. Við vorum kannski of kæru-
lausir í síðasta leik sem kostaði 
okkur í fyrri hálf leik og í fyrra 
markinu hjá Íslandi. Markmið 
okkar er að vinna alla leiki og um 
leið riðilinn.“ – kpt

Veit vel hversu gott lið Ísland er með

Deschamps ræðir málin við fyrirliða sinn, Hugo Lloris. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég veit vel hversu 

gott lið Ísland er 

með og við þurfum að spila 

betur en í október.

Didier Deschamps
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Kleppsvegur 62, 104 Rvk., íbúð fyrir eldri borgara. 

OPIÐ HÚS ÞRI 26/3 KL. 16:30-17:00.

Kleppsvegur 62, íbúð á 4. hæð (merkt 402) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 75,6 fm 
ásamt 3,3 fm geymslu á 1. hæð, samtals 78,9 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Eitt 
svefnherbergi. Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt útsýni. 
Yfirbyggðar svalir í suður. Mjög falleg og vel umgengin sameign. Stutt í þjónustu á 
Hrafnistu. Verð 42,9 millj.  Opið hús þriðjudaginn 26. mars kl. 16:30-17:00, verið 
velkomin. Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Miklabraut 78, 105 R., 2ja. 
OPIÐ HÚS MIÐ 27/3 KL. 17:00-17:30.

Mikið endurnýjuð og falleg 65 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara. Nýleg gólfefni. Endur-
nýjað eldhús og baðherbergi. Frábær staðsetning og stutt í margvíslega þjónustu. 
Góður leigusamningur, kr. 200 þús á mánuði.  
Verð 29,9 millj. 

Opið hús miðvikudaginn 27. mars kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Suðurgata 36, 300 Akranes, 2ja herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 26/3 KL. 17:00-17:30.

Suðurgata 36, 300 Akranes. Björt, falleg og vel skipulögð 2ja herbergja 37,9 fm íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi við Suðurgötu 36 á Akranesi. Flísalögð forstofa með 
fatahengi. Opið eldhús með nýlegri fallegri ljósri innréttingu, Gert ráð fyrir þvottavél í 
eldhúsinnréttingu. Stofa með nýlegu parketi á gólfum. Baðherbergi með sturtuklefa og 
flísum á gólfi. Svefnherbergi með parketi á gólfum. Sameiginlegur stór garður.  
Verð 18,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 26. mars kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

Hraunbær 53, 110 Rkv., raðhús. 
OPIÐ HÚS MÁN 25/3 KL. 17:00-17:30.

Mikið endurnýjað glæsilegt 161 fm raðhús á rólegum stað í Árbæ. Rúmgóð stofa, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu, eldhús með nýlegri innréttingu og 
tækjum. Nýjar flísar og nýttt harðparket á gólfum. Bílskúr. 
 Verð 72 millj. 

Opið hús mánudaginn 25. mars kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Gunnarssund 3, 220 Hfj. / einbýlishús. 
OPIÐ HÚS MÁN 25/3 KL. 17:00-17:30.

Gunnarssund 3. Ca. 127 fm einbýlishús á frábærum stað  í hjarta Hafnafjarðar. Húsið 
er tvær hæðir auk kjallara með afgirtri gróinni lóð. Þetta er steinsteypt hús byggt 1912 
sem býr yfir  þokka og bíður upp á mikla möguleika. 

Opið hús mánudaginn 25. mars kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 66, 105 Rvk.,1.hæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 26/3 KL.16:30-17:00.

Bólstaðarhlíð 66, 1.hæð: Stórglæsileg og mikið endurnýjuð rúmlega 50 fm. íbúð á 1. 
hæð í góðu fjölbýli. Eldhús er með glæsilegri innréttingu, Electroluxtækjum og  inn-
byggðum ísskáp og frysti. Baðherbergi er endurnýjað með sturtuklefa og vandaðri 
innréttingu. Þvottaaðstaða í íbúðinni. Eikarparket á gólfum og grágrýtisflísar á baði.  
Verð 34,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 26. mars kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Laugarásvegur 31, 
104 REYKJAVÍK

Eignin verður sýnd fimmtudaginn 28. mars kl. 12.00-13.00. 

Fallegt tveggja hæða einbýlishús á einstökum stað í Reykjavík. Eignin sem er samtals 
355 fm skiptist í tvær hæðir og bílskúr. Húsið sem er byggt árið 1960 er tvílyft, með 
vönduðum sérsmiðuðum innréttingum og góðu útsýni. Byrjað hefur verið á að innrétta 
íbúð á neðri hæðinni en framkvæmdum er ólokið. Staðsetning eignarinnar er mjög góð 
og eftirsótt en húsið þarfnast viðhalds og endurbóta. Verð: 132 millj.

Hvassaleiti 30, 
103 REYKJAVÍK

Eignin verður sýnd miðvikudaginn 27. mars milli kl. 12:00 - 13:00.  

Vel skipulögð a 4-5 herbergja íbúð 3. hæð á í Hvassaleiti 30, eftirsóttum stað í Reykjavík 
í göngufæri við alla helstu þjónustu, m.a. Kringluna. Hún er skráð samtals 169.6 fm, þ.e 
128 fm íbúð ásamt 7,4  fm geymslu, 13,5 fm íbúðarherbergi og 20,7 fm bílskúr.   
Verð: 52 millj.  

LAUST STRAX TILBOÐ

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað
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LÁRÉTT
1 frjálsa 
5 ónn 
6 í röð 
8 flosna 
10 átt 
11 blessun 
12 þó 
13 kjaft 
15 ávöxtur 
17 fjúk

LÓÐRÉTT
1 vegsama 
2 ávinna 
3 dvelja 
4 niðurfelling 
7 spauga 
9 gani 
12 skjótur 
14 sár 
16 undan

LÁRÉTT: 1 lausa, 5 ofn, 6 fg, 8 flagna, 10 sa, 11 lán, 
12 samt, 13 munn, 15 ananas, 17 drift. 
LÓÐRÉTT: 1 lofsama, 2 afla, 3 una, 4 afnám, 7 
gantast, 9 glanni, 12 snar, 14 und, 16 af. 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Jón L. Árnason (2.429), Vík-
ingaklúbbnum, átti leik gegn 
Stefáni Briem (2.066), Tafl-
félagi Reykjavíkur, á Íslands-
móti skákfélaga.

18. … e3! 19. Rfh3 Dxg2+! 20. 
Dxg2 Bxg2 21. Hfe1 (21. Kxg2 
e2). 21. … Bd5 og svartur vann 
skömmu síðar. Skákþingi 
Norðlendinga – Norðurorku-
mótinu lauk í gær. 

www.skak.is:  Skákþing Norð-
lendinga. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Víða suðaustan 10-
18 og heldur hvass-
ara NV-lands í kvöld. 
Talsverð rigning, en 
úrkomulítið norð-
austan til á landinu. 
Hlýnandi, hiti 5 til 8 
stig síðdegis.

7 9 2 4 1 5 3 8 6

5 6 1 3 7 8 2 9 4

4 3 8 6 9 2 7 5 1

3 4 9 5 6 7 1 2 8

6 1 7 8 2 3 9 4 5

8 2 5 9 4 1 6 3 7

9 8 3 7 5 6 4 1 2

1 5 6 2 3 4 8 7 9

2 7 4 1 8 9 5 6 3

7 2 9 6 3 4 5 8 1

6 5 3 7 8 1 9 2 4

8 4 1 9 5 2 3 6 7

4 3 2 5 1 6 8 7 9

5 7 6 2 9 8 4 1 3

9 1 8 3 4 7 2 5 6

3 9 7 1 2 5 6 4 8

1 8 5 4 6 3 7 9 2

2 6 4 8 7 9 1 3 5

8 1 7 9 6 3 4 2 5

9 5 2 4 7 8 3 6 1

3 6 4 2 1 5 7 8 9

1 4 6 3 9 7 8 5 2

2 7 3 5 8 6 1 9 4

5 8 9 1 2 4 6 3 7

7 2 5 6 3 1 9 4 8

6 9 8 7 4 2 5 1 3

4 3 1 8 5 9 2 7 6

7 6 2 8 9 5 4 1 3

4 8 3 7 1 6 2 5 9

5 1 9 2 3 4 6 7 8

9 2 8 5 4 3 1 6 7

6 4 1 9 7 8 5 3 2

3 5 7 6 2 1 8 9 4

8 9 4 1 6 7 3 2 5

1 7 5 3 8 2 9 4 6

2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3

8 4 2 9 7 3 1 5 6

1 6 3 5 2 8 7 9 4

9 7 4 1 3 5 6 2 8

2 8 1 6 9 4 5 3 7

5 3 6 7 8 2 9 4 1

6 2 7 3 4 9 8 1 5

3 9 5 8 1 7 4 6 2

4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7

3 1 6 7 8 4 2 5 9

7 4 5 9 1 2 3 6 8

5 7 1 8 2 9 6 3 4

2 9 4 1 6 3 7 8 5

6 8 3 5 4 7 9 2 1

9 3 8 2 7 5 1 4 6

1 6 2 4 9 8 5 7 3

4 5 7 6 3 1 8 9 2

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Slappaðu nú 
af, frú mín góð! 
Unaðstími fer í 

hönd!

Hérna er listi af 
háskólum sem ég vil 

heimsækja.

Athyglisverðir 
skólar.

Sum sé, allt 
saman helstu 

partí-
háskólarnir?

Þú hefur alltaf 
sagt að ég eigi 
að setja markið 

hátt.
Sjáum 
nú til.

Hmmm.

Mamma? Mamma? Mamma? Mamma?
Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?Mamma?

Mamma?
Mamma?Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?

Mamma?
Mamma?

Mamma?Mamma?

Fyrir-
gefðu …

Mín 
mistök!

Gunth!er! Það er hárfín lína 
milli nudds og kitls!
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Halldóra S. Jónsdóttir
sem lést á Landspítalanum þ. 12. mars 

sl., verður jarðsungin frá Grensáskirkju 
fimmtudaginn 28. mars kl. 13. Blóm og 

kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Félag heyrnarlausra. 

Sigurður Skúlason Guðrún Kristjánsdóttir
Gústaf Adolf Skúlason Ólöf Ingibjörg Baldursdóttir
Einar Skúli Hafberg Sigurðsson
Hrannar Hafberg
Sindri Sigurðarson Nanna Höjgaard Grettisdóttir
Ólafur Þorkell Gústafsson Agie Colley Gustafsson
Jón Símon Gústafsson
Gústaf Agnar Gústafsson
Halldór Arnoldsson Ólöf Fjóla Haraldsdóttir

og barnabarnabörn.

Í dag eru liðin 50 ár frá því að þau John 
Lennon og Yoko Ono lögðust upp í rúm 
í forsetasvítu Hilton hótelsins í Amster-
dam. Þau dvöldu uppi í rúmi í viku til 
að hvetja til heimsfriðar. Þau giftu sig 
fimm dögum áður og notuðu tæki-
færið í brúðkaupsferð sinni til að vekja 
athygli á málefnum friðar. Fjölmiðlar 
fylgdust grannt með þeim allan tím-
ann. Þegar John var spurður að því síðar 
hvort hann teldi rúmleguna árangurs-
ríka sagði hann fjölmiðla ekki hafa náð 
að koma skilaboðunum almennilega til 
skila. Í maí ætluðu þau aftur að leggjast 
upp í rúm í viku, þá í Bandaríkjunum, 
en Lennon var meinaður aðgangur að 
landinu og fóru þau þess í stað upp 
í rúm í Montreal í Kanada. Þau héldu 
friðarboðskap sínum áfram og má þar 
nefna lagið „Happy Xmas (War is over)“ 
sem spilað er á hverjum jólum, að 
ógleymdri friðarsúlunni í Viðey.

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  25 .  M A R S  19 6 9  

John Lennon og Yoko Ono dvöldu viku í rúminu

Merkisatburðir 
1016  Nesjaorusta er háð í Noregi milli Sveins jarls og 
Ólafs Haraldssonar.

1306  Róbert Bruce verður konungur Skotlands.
1436  Dómkirkjan í Flórens vígð.
1655  Christiaan Huygens uppgötvar Títan, stærsta tungl 
Satúrnusar.
1807  Breska þingið bannar þrælaverslun.
1821  Grikkir gera uppreisn gegn Tyrkjum og lýsa yfir 
sjálfstæði.

1838  Póstskip, sem lenti í hrakningum 
við Dyrhólaey og hrakti til Noregs, 
kemur til landsins.
1901  Fyrsta tvígengisdísilvélin er 
sýnd í Manchester.
1956  Selfosskirkja vígð.

1957  Rómar-
sáttmálinn 

er sam-
þykktur 
með 
þátttöku 

Belgíu, Hol-
lands, Lúxemborgar, Frakklands, Ítalíu og Vestur-Þýska-
lands.
1975  Vatnsfjörður í Barðastrandarsýslu er friðlýstur, um 
100 km² lands.
1975  Faisal, konungur Sádi-Arabíu, er myrtur af frænda 
sínum.
1992  Alþingi afnemur sjötíu ára gömul lög um bann við 
löndun úr erlendum fiskiskipum á Íslandi.
2001  Schengen-samstarfið tekur gildi á Norðurlönd-
unum.

TÍMAMÓT „Þetta eru alls konar mál, 
illyrða- og áflogamál sem komu upp á 
milli manna. Þetta eru hjónaskilnaðir, 
landaþrætur og skuldamál. Þetta gefur 
okkur mikla innsýn í daglegt amstur 
fólks, þú sérð breyskleika þess,“ segir 
Vilhelm Vilhelmsson sagnfræðingur. Á 
morgun, þriðjudaginn 26. mars, f lytur 
hann hádegisfyrirlesturinn „Með kær-
leiksmeiningar vinmælum“: Sáttanefnd-
ir og lausn deilumála á 19. öld.

Árið 1798 voru sáttanefndir settar á 
fót á Íslandi með konunglegri tilskipun. 
Þær störfuðu í svo til óbreyttri mynd 
fram á fjórða áratug 20. aldar, þegar 
lög um störf þeirra tóku umtalsverðum 
breytingum. Sáttanefndirnar voru svo 
lagðar niður endanlega árið 1981.

„Sáttanefndirnar áttu að létta byrði 
héraðsdómara, færa minniháttar mál 
frá dómstólum, og líka að auðvelda 
almenningi að sækja rétt sinn í einka-
réttarmálum. Það var metið svo að það 
væri kostnaðarsamt og tímafrekt að 
sækja rétt sinn fyrir dómstólum,“ segir 
Vilhelm.

Þessari nýjung í réttarfari lands-
manna var almennt vel tekið og skrifaði 
Grímur Jónsson, amtmaður Norður- og 
austuramts, árið 1831 að nefndirnar hafi 
verið einhver mesta réttarbót á Íslandi 
í seinni tíð. Þrátt fyrir það hafa sagn-
fræðingar þeim litla athygli veitt og fáir 
hafa nýtt sér bækur sáttanefnda sem 
heimildir um daglegt líf á 19. öld.

„Það eru ótrúlega margir sem bara 
vita ekki af tilvist þessara nefnda,“ 
segir Vilhelm. Ekkert kom í staðinn fyrir 
nefndirnar og tóku dómstólar við mál-
unum á nýjan leik.

Spurður um eftirminnilegt dæmi rifj-
ar Vilhelm upp kvörtun. „Bóndi að nafni 
Halldór Jónsson hafði verið á fylleríi og 
látið út úr sér ýmislegt ósæmilegt við 

hreppstjórann í sveitinni. Þar á meðal 
um eiginkonu hans. Þau hefðu stundað 
saman einhvern saurlifnað. Halldór var 
kærður fyrir sáttanefnd. Þar dró hann 
þessi orð sín til baka og bað eiginkonuna 
afsökunar á því að hafa vænt hana um 
saurlifnað. Hann borgaði líka sekt,“ segir 
Vilhelm. „Þetta eru alls konar svona 
mál. Þetta geta verið mál sem voru erfið 
viðureignar á þessum tíma en eru smá-

vægileg þegar litið er aftur í tímann.“
Fyrirlesturinn hefst kl. 12.05 á 

morgun í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns 
Íslands. Sagnfræðingafélag Íslands 
skipuleggur hádegisfyrirlesturinn í 
samvinnu við Þjóðminjasafnið en hann 
er hluti af fyrirlestraröð félagsins, sem 
þetta misserið hefur yfirskriftina „Saga 
réttarfars og refsinga“.
arib@frettabladid.is

Bóndinn sem sakaði konu 
hreppstjórans um saurlifnað

Vilhelm Vilhelmsson sagnfræðingur flytur erindi um sáttanefndir.

Vilhelm Vilhelmsson sagnfræðingur

Vilhelm er forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Norðurlandi 
vestra og með doktorspróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands. Sérsvið hans 
er félagssaga 18. og 19. aldar. Árið 2017 gaf hann út bókina „Sakir útkljáðar: 
Sáttabók Miðfjarðarumdæmis í Húnavatnssýslu 1799-1865“. Hann hefur gefið 
út fjölda greina um vesturferðir, heimildavanda vitnisburða fyrir dómi, vistar-
band og margt fleira. Bók hans, Sjálfstætt fólk: Vistarband og íslenskt sam-
félag á 19. öld (2017), var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki 
fræðirita og Viðurkenningar Hagþenkis. Fyrirlesturinn er að hluta til byggður á 
rannsóknum hans á sáttanefndarbókum.

Á morgun flytur Vilhelm 
Vilhelmsson sagnfræðingur 
fyrirlestur um sáttanefndir 
sem störfuðu hér á landi frá 
lokum 18. aldar og fram á 
20. öld. Málin eru margvís-
leg og veita innsýn í dagleg 
deilumál Íslendinga á þeim 
tíma. Meðal annars er mál 
drukkins bónda sem sakaði 
eiginkonu hreppstjórans 
um saurlifnað.
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588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú öfn orna rði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

S í ð a n  1 9 9 5

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

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

Til leigu veitingarekstur/verslun/útisvæði

Veitingarekstur og önnur aðstaða Skíðaskálans í Hveradölum er til leigu.  
Veitingareksturinn er í ca. 800 fm húsnæði og skiptist í þrjá sali sem taka samtals 
380 manns í sæti, fullbúið eldhús með góðum tækjum, vandaðar innréttingar.  
Öll tæki sem þarf til veitingarekstrar fylgja ásamt heimasíðu. Möguleiki að vera 
með minjagripaverslun á jarðhæð, á útisvæði er möguleiki á heitum pottum.

Aðstaðan við Skíðaskálann býður einnig upp á möguleika að þjónusta skipulagðar 
norðurljósaferðir. Við Skíðaskálann er vinsælt hverasvæði og á næstu grösum eru 
skemmtilegar gönguleiðir og Hellisheiðarvirkjun.

Skíðaskálinn er staðsettur í sannkallaðri náttúruparadís í faðmi fjalla með miklum 
möguleikum til útivistar og afþreyingar.

Skíðaskálinn hefur verið þekktur fyrir jólahlaðborð, brúðkaups- og afmælisveislur, 
sunnudagskaffi og öll önnur veisluhöld.

Allar upplýsingar veitir Kristbjörn Sigurðsson lgf S. 692-3000

Veitingastofan T-bær til sölu.
Um er að ræða 100 fm veitingahús,1 hektara eignalóð ásamt 
tjaldstæði í fallegri náttúru í Selvogi, Ölfusi. Staðurinn er stutt frá 
hinni frægu Strandarkirkju sem er afar vinsæl, ekki síst hjá ferða-
mönnum. Norðurljósin hafa haft mikið aðdráttarafl. Miklir mögu-
leikar eru á að auka við núverandi rekstur, t.d. með gistiaðstöðu 
ofl.
Eignin er á góðum og fallegum stað, 60 km frá Reykjavík, og 
gæti einnig vel nýst sem sumarhús til einkanota. 
Eign sem vert er að skoða.
Verð 34.9 milljónir.

Nánari upplýsingar og sýningu á eigninni annast Hólmar Björn 
Sigþórsson löggiltur fasteignasali og félagsmaður í Félagi fast-
eignasala s. 893-3276 eða með tölvupósti: holmar@helgafell-
fasteignasala.is

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Hólmar Björn Sigþórsson

löggiltur fasteignasali
gsm 893 3276

TIL SÖLU

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Birds of Passage (ICE SUB) ............ 17:30

Mug // Twarz ((ENG SUB).................... 18:00 

Free Solo (ENGLISH - NO SUB) ......... 18:00

Capernaum ((ENG SUB) ...................... 20:00

Brakland (DANISH W//W ENG SUB) ....... 20:00

Mug // Twarz (ICE SUB) ..................... 20:00 

Birds of Passage ((ENG SUB) ......... 22:00 

Taka 5 // Take 5 ((ENG SUB) ........... 22:00

Arctic (ICE SUB)........................................22:30 

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

25. MARS 2019 

Hvað? Íslenskar lækningajurtir, 
söfnun þeirra, verkun og notkun
Hvenær? 19 21
Hvar? Námsflokkar Hafnarfjarðar, 
Menntasetrinu við Lækinn
Teddi Steinn Kárason garðyrkju-
fræðingur er leiðbeinandi á nám-
skeiði þar sem fjallað verður um 
tíu íslenskar drykkjar- og lækn-
ingajurtir og leiðbeint um söfnun 
þeirra og notkun. Stiklað á stóru 
í sögulegu samhengi með áherslu 
á sjálf bærni og virðingu við nátt-
úruna. Söfnun jurta er ánægju-
legt viðfangsefni og kjörið fyrir 
samhentar fjölskyldur, unga sem 
aldna.

Hvað? Málstofa um stöðu þekk-
ingar á fiskeldi í sjó
Hvenær? 17. 15-19.15
Hvar? Salur 132 í Öskju, Sturlugötu 7, 
Reykjavík.
Hvað vitum við um fiskeldi í sjó og 
hugsanleg áhrif þess á umhverfið? 
Hið íslenska náttúrufræðifélag 
efnir til málstofu um fiskeldi 
í sjó. Markmiðið er að kynna 
stöðu vísindalegrar þekkingar 
um hugsanleg áhrif fiskeldis á 
umhverfið. Frítt inn að venju og öll 
velkomin. Léttar veitingar að mál-
stofu lokinni.

Vor borg er ný ljós-
my n d a b ó k  e f t i r 
Davíð Þorsteinsson 
en heitið er fengið 
úr samnefndu ljóði 
Guðmundar skálds 

Böðvarssonar. Bókin er 192 blað-
síður og með 99 ljósmyndum sem 
teknar eru af fólki á götum Reykja-
víkur á sex ára tímabili, 2012-17.

Davíð starfaði lengi sem kennari í 
MR en sinnti jafnframt ljósmyndun. 
Árið 2011 gaf hann út bókina Óð 
með svarthvítum ljósmyndum 

– úrvali verka sinna frá árunum 
1983 til 1997 en um það leyti hætti 
hann myndatökum um alllangt 
skeið. Spurður hvers vegna hann 
hafi hætt segir hann: „Það var sagt 
um Þór hinn ramma að hann þraut 
örendið við drykkinn hjá Útgarða-
Loka. Eitthvert hreyfiafl þarf til að 
knýja mann áfram gegnum það sem 
kann að virðast tilgangslaust streð. 
Þetta af l hvarf mér um skeið. En 
þegar ég var að vinna að Óði og að 
skoða mínar gömlu myndir fannst 
mér þær sumar vera betur teknar en 

óteknar. Í kjölfarið kom mér í hug 
að gaman væri að fara aftur á stjá og 
skrásetja mitt nánasta umhverfi.“

Myndirnar eru teknar á gamal-
dags trémyndavél fyrir 4x5 þuml-
unga blaðfilmu. „Mér fannst mynd-
irnar sem ég hafði tekið með þessari 
vél á árum áður vera sterkar og inni-
legar. En þetta er stór og þung vél, 
10 eða 12 kílóa stykki á þrífæti og 
uppsetning og stillingar allar eru 
seinlegar. Í upphafi myndaði ég 
borgarlandslag á þessa vél en eftir 
því sem mér óx ásmegin fór ég að 

Hreyfiafl þarf til að knýja mann áfram 

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Davíð Þorsteinsson 
sendir frá sér ljós-
myndabók með 
ljósmyndum sem 
teknar eru af fólki 
á götum Reykja-
víkur á sex ára 
tímabili.

ÞETTA ERU VISSULEGA 
MANNAMYNDIR EN ÉG 

REYNI LÍKA AÐ TENGJA FYRIR-
SÁTANN VIÐ HEIMILI SITT, 
VINNUSTAÐ EÐA ANNAÐ 
KJÖRLENDI.

„Þetta var tvíþætt val: ég valdi fyrirsátann og hann valdi svo hvort hann 
vildi láta framkallast á filmu eður ei,“ segir Davíð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Ásrún Hauksdóttir fyrir utan heim-
ili sitt á Bjargarstíg 7 í júlí 2013. 

Davíð bak við trémyndavélina sem 
hefur reynst honum svo vel.

hafa fólk með á myndunum og í 
þessari lotu myndaði ég eingöngu 
fólk í sínu náttúrulega umhverfi og 
það í lit. Þetta eru vissulega manna-
myndir en ég reyni líka að tengja 
fyrirsátann við heimili sitt, vinnu-
stað eða annað kjörlendi. Sumir eru 
kunningjar mínir en aðra þekki ég 
lítið sem ekkert.“

Spurður hvort einhverjir hafi 
neitað að sitja fyrir á mynd segir 
hann: „Auðvitað svöruðu sumir 
erindi mínu neitandi. Þetta var tví-
þætt val: ég valdi fyrirsátann og 
hann valdi svo hvort hann vildi láta 
framkallast á filmu eður ei.“

Davíð gefur bókina út í aðeins 
200 eintökum og er hún prentuð og 
innbundin í hágæðum á Englandi. 
„Þegar ég var yngri og hvatvísari 
hélt ég að það væri lítið mál að selja 
ljósmyndabók í mörghundruð ein-
tökum en fyrri bók mín, Óður, 
kenndi mér lexíu. Mig langaði til að 
prenta 300 eintök af þessari en hin 
hagsýna húsmóðir sem drottnar á 
mínu heimili lýsti því yfir að mikil-
vægast væri að lágmarka tjónið.“

Fólk getur nálgast ljósmynda-
bókina hjá höfundi en hún verður 
einnig til sölu hjá Eymundsson á 
Skólavörðustíg. 
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 I Own Australia’s Best Home
10.25 Born Different
10.50 The Goldbergs
11.10 Great News
11.30 Hvar er best að búa?
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor UK
15.15 The X-Factor UK
16.40 The Big Bang Theory
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 Veður
19.25 Um land allt
20.00 God Friended Me
20.45 Silent Witness
21.40 Tin Star
22.25 S.W.A.T.
23.10 Blindspot
23.55 60 Minutes
00.40 The Enemy Within
01.25 Strike Back
02.15 StartUp
03.05 StartUp
03.50 StartUp
04.35 The Art of More
05.20 The Art of More

19.10 The Last Man on Earth
19.35 Two and a Half Men
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.50 Curb Your Enthusiasm
22.35 Game Of Thrones
23.35 Big Love
00.25 Flash
01.10 Supernatural
01.55 The Last Man on Earth
02.20 Tónlist

11.30 Cry Baby
12.55 Where to Invade Next
14.55 Tumbledown
16.40 Cry Baby
18.10 Where to Invade Next
20.15 Tumbledown
22.00 The Girl in the Book
23.30 You Don’t Know Jack
01.40 The Boy
03.20The Girl in the Book

08.00 Valspar Championship
13.00 Bank of Hope Founders Cup
16.00 Valspar Championship
21.00 PGA Highlights 
21.55 Bank of Hope Founders Cup

13.00 Útsvar 2013-2014 Grinda-
víkurbær - Vestmannaeyjar
14.05 92 á stöðinni   Skemmti-
þættir frá 1992 þar sem Spaug-
stofumenn fást við fréttir líðandi 
stundar. Spaugstofuna skipa: Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, 
Randver Þorláksson, Sigurður 
Sigurjónsson og Örn Árnason. 
Dagskrárgerð: Kristín Erna Arnar-
dóttir. e.
14.25 Maður er nefndur Róbert 
Arnfinnsson
15.00 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps   Þættir frá 2016 þar sem 
litið er um öxl yfir 50 ára sögu 
sjónvarps og fróðleg og skemmti-
leg augnablik rifjuð upp með 
myndefni úr Gullkistunni. Kynnir 
er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. 
Dagskrárgerð: Egill Eðvarðsson. e.
15.15 Af fingrum fram Gunnar 
Þórðarson
16.05 Hvað höfum við gert? 
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Símon 
18.06 Mói 
18.17 Klaufabárðarnir   Í þessum 
klassísku brúðuþáttum standa 
þeir Patti og Matti frammi fyrir 
alls konar erfiðum verkefnum sem 
reyna á útsjónarsemi og verklag, 
sem er því miður ekki til staðar. 
Klaufabárðarnir litu fyrst dagsins 
ljós árið 1976 og hafa skemmt 
íslenskum fjölskyldum í áraraðir.
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir og veður
19.10 Frakkland - Ísland Undan-
keppni EM karla í fótbolta 2020 
 Bein útsending frá leik Frakklands 
og Íslands í undankeppni EM karla 
fótbolta.
22.00 Tíufréttir
22.20 Veður
22.30 Gíslatakan  Dönsk spennu-
þáttaröð um gíslatöku í neðan-
jarðarlest í Kaupmannahöfn. 
Fimmtán manns eru teknir í 
gíslingu af óþekktum afbrota-
mönnum sem hóta að taka þá af 
lífi ef kröfum þeirra er ekki mætt. 
Í kjölfarið taka við atburðir sem 
hafa djúpstæð áhrif á alla þjóðina. 
Leikstjóri: Kasper Barfoed. Aðal-
hlutverk: Jakob Oftebro, Michael 
Frandsen og Johannes Lassen. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.
23.15 Stacey Dooley. Ofbeldi 
gegn konum í Rússlandi   Heim-
ildarmynd frá BBC þar sem Stacey 
Dooley rannsakar heimilisofbeldi 
í Rússlandi, en talið er að þúsundir 
rússneskra kvenna séu myrtar 
af eiginmönnum sínum eða 
kærustum á ári hverju. Í febrúar 
2017 gerðu rússnesk yfirvöld 
sumar tegundir heimilisofbeldis 
órefsiverðar og Stacey skoðar 
hvaða áhrif löggjöfin hefur haft á 
konur í landinu. Hún hittir meðal 
annars þolendur sem hafa neyðst 
til þess að fara í felur til að flýja 
undan ofbeldisfullum maka og 
ver tíma með ungum femínistum 
sem berjast fyrir jafnrétti. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna. e.
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil 
13.45 Black-ish 
14.10 Crazy Ex-Girlfriend 
14.55 Ally McBeal 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The 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 The Good Place 
20.10 Gordon, Gino and Fred. 
Road Trip 
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods 
22.35 MacGyver 
23.20 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show 
00.50 NCIS 
01.35 NCIS. New Orleans 
02.20 FBI 
03.05 The Gifted
03.50 Salvation  
04.35 Síminn + Spotify

07.00 Dynamo Kiev - Chelsea
08.40 Juventus - Atletico Madrid
10.20 Bayern München - Liverpool
12.00 ÍBV - FH
13.30 Útsending frá leik Hollands 
og Þýskalands í Undankeppni EM.
15.10 Undankeppni EM - Mörkin
16.50 Útsending frá leik Tyrklands 
og Moldóvu í Undankeppni EM.
19.15 Selfoss - Haukar
21.15 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
23.00 Domino’s körfuboltakvöld
23.50 Útsending frá leik Svart-
fjallalands og Englands í Undan-
keppni EM.

07.00 ÍBV - FH
08.30 ÍR - Njarðvík
10.10 Útsending frá leik Wales og 
Slóvakíu í Undankeppni EM.
11.50 Útsending frá leik Unverja-
lands og Króatíu í Undankeppni 
EM.
13.30 Úrvalsdeildin í pílukasti
16.20 Tyrkland og Moldóva  Bein 
útsending frá leik í Undankeppni 
EM.
16.50 ÍR - Njarðvík
18.30 Þór Þorl. - Tindastóll  Bein 
útsending frá leik í 8 liða úrslitum 
Domino’s-deildar karla.
21.10 Domino’s körfuboltakvöld
22.00 UFC Now 
22.45 Undankeppni EM - Mörkin
23.00 Útsending frá leik Frakklands 
og Íslands í Undankeppni EM .
00.40 Selfoss - Haukar

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
 dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur  Söngvaskáldið 
 Ralph McTell
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta  Haldið suður
15.00 Fréttir
15.03 Japan, land hinnar rísandi  
 sólar
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn Töfrabörn.
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Plágan
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Undankeppni EM karla í 
fótbolta 2020

Í kvöld kl. 19.45
Bein útsending frá leik Frakklands og Íslands í 
undankeppni EM karla fótbolta.
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ICELANDAIR OG COCA COLA LIGHT TASTE
KYNNA MEÐ STOLTI

SVALA & JÓHANNA GUÐRÚN
DÍSELLA · FRIÐRIK ÓMAR · KATRÍN HALLDÓRA

RAGGA GRÖNDAL · SIGGA BEINTEINS

14. SEPTEMBER Í ELDBORG HÖRPU

MIÐASALA HEFST 4. APRÍL!

MIÐASALA FER FRAM Á HARPA.IS/DIVUR OG Í SÍMA 528-5050

PÓSTLISTAFORSALA SENU LIVE FER FRAM 3. APRÍL KL. 10

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í FORSÖLU: SENALIVE.IS/DIVUR

GÍTAR OG HLJÓMSVEITARSTJÓRN DAVÍÐ SIGURGEIRSSON TROMPET ARI BRAGI KÁRASON HLJÓMBORÐ HALLDÓR SMÁRASON HLJÓMBORÐ INGVAR ALFREÐSSON   GÍTAR RÖGNVALDUR BORGÞÓRSSON
SAXAFÓNN STEINAR SIGURÐARSON BASSI VALDIMAR OLGEIRSSON  TROMMUR ÞORVALDUR ÞÓR ÞORVALDSSON BAKRADDIR ANNA SIGRÍÐUR SNORRADÓTTIR   ARNAR JÓNSSON   RAKEL PÁLSDÓTTIR

GOSPELKÓR JÓNS VÍDALÍNS UNDIR STJÓRN DAVÍÐS SIGURGEIRSSONAR OG JÓHÖNNU GUÐRÚNAR  STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR LEIKSTJÓRI SELMA BJÖRNSDÓTTIR



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
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A
LLTAF OPIN

 84.995 kr.   169.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

LARAMIE
Hægindastóll. Endingargott brúnt micro-
fiber áklæði. Stærð: 114 x 95 x 95 cm

LEVI
La-z-boy hægindastóll. Grátt eða  
svart áklæði. St.: 84 x 92 x 106 cm.

 95.992 kr.   119.900 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

SUN
3ja og 2,5 sæta sófar og stólar frá  
Furninova. Ljós grátt, ljós bleikt eða  
ljós drapp litt sléttflauel. 

3s: 199x93x78 cm

 143.992 kr.   
 179.990 kr.179 990 kr

Stóll

 87.992 kr.   109.990 kr.109 990 kr

2,5s: 179x93x78 cm

 127.992 kr.   
 159.990 kr.159 990 kr

AFSLÁTTUR
20%

Tv í b u r a b r æ ð u r n i r 
Halldór og Kári Auðar 
Svanssynir hafa báðir 
glímt við geðræna 
kvilla og láta sig mál-
efni geðveikra varða 

og hafa og ætla ekki síst að láta að 
sér kveða með Geðhjálp. Kári hætti 
nýlega í stjórn félagsins eftir tveggja 
ára setu og á sama tíma tók Halldór 
sæti í nýkjörinni stjórn.

„Ég er búinn að vera þar í tvö ár og 
ákvað eftir vandlega íhugun að gefa 
ekki kost á mér til endurkjörs þó að 
menn hafi komið að máli við mig,“ 
segir Kári og hlær um leið og hann 
bendir á að hann hafi einfaldlega 
skipt bróður sínum inn á í staðinn.

„Þetta voru kannski ekki alveg 
samantekin ráð en ég hafði áhuga 
á að fara þarna inn en það eru svo 
sem ágætis rök líka að það þyrfti 
að halda fjölskyldunni þarna inni,“ 
segir Halldór og hlær með bróður 
sínum. „Þetta er bara fjölskyldu-
hefð,“ segir Kári. „Pabbi og mamma 
voru nú í þessu í nokkur ár og pabbi 
var meira að segja formaður Geð-
hjálpar í fimm ár.“

Halldór segir Geðhjálp koma að 

ýmsum verkefnum og vitundar-
vakningu auk þess sem fálagið gæti 
hagsmuna þeirra sem glíma við and-
leg veikindi og þá ekki síst gagnvart 
stjórnvöldum.

Hann segir fordóma í garð geð-
veikra vera víkjandi, smátt og smátt 
að vísu. „En það er alltaf nóg að gera 
og það má jafnvel segja að þetta 
sé rétt að byrja. Að það sé kominn 
ákveðinn grundvöllur, samþykki 
fyrir því að hægt sé að tala um geð-
ræn vandamál án þess að einhverjir 
stimplar séu strax komnir á loft. Það 
má segja að við þurfum ekki að vera 
í vörn lengur.“

Kári skilar góðu búi
Geðhjálp stendur vel að sögn Hall-
dórs þannig að viljinn og getan til 
góðra verka sé mikil. „Félagið stend-
ur ágætlega fjárhagslega og ekki þarf 
að hafa áhyggjur af peningum eins 
og mér skilst að hafi verið áður.“

„Mér skilst að þetta félag sé bara 
alveg forríkt núna,“ skýtur Kári inn 
í og opnar á grín um að hann skili 
bróður sínum góðu búi. Hann hafi 
haldið vel um budduna en hætt sé 
við að Halldór byrji þá að spreða 
og „kaupi bara sokka fyrir þetta allt 
saman“.

Halldór, sem hefur að mestu sagt 
skilið við stjórnmálin eftir að hafa 
verið oddviti Pírata í borgarstjórn á 
síðasta kjörtímabili, telur sig þarna 
greina kunnuglegan tón hjá bróður 
sínum. „Þetta er eins og sannur pólit-
íkus sem segir allt gott sjálfum sér að 
þakka,“ segir hann og hlær.

„Kári var reyndar með kosninga-
loforð sem hann sveik síðast,“ heldur 
Halldór áfram og Kári tekur við: „Þá 
sagði ég í framboðsræðunni minni 
að ég ætlaði eins og sönnum pólitík-
usi sæmir að byrja á kosningaloforð-
unum og þar væri helst að ef ég næði 
kjöri myndi ég kaupa einkaþotu 
handa öllum meðlimum Geðhjálpar.

Svo var ég kosinn og endaði í 
fyrsta sæti og í þakkarræðunni sagði 
ég að ég hefði ekki átt við þannig 
þotur heldur snjóþotur,“ segir Kári 
og Halldór botnar framboðssöguna. 
„Og svo fékk fólkið ekki einu sinni 

snjóþotur,“ segir Halldór hlæjandi.

Ber er hver að baki …
Bræðurnir segjast alltaf hafa verið 
samrýmdir og í andlegum veikind-
um sínum hafi þeir haft stuðning 
hvor af öðrum. „Þegar við vorum 
í grunnskóla í fyrstu bekkjunum 
þá vildu pabbi og mamma aðskilja 
okkur svolítið með því að hafa okkur 
hvorn í sínum bekknum en við 
tókum það ekki í mál,“ segir Kári og 
Halldór tekur undir: „Sú tilraun varð 
skammlíf.“

Halldór tekur í framhaldinu undir 
að þeir sem hafi tekist á við andleg 
veikindi eigi auðveldara með að 
setja sig í spor annarra sem lendi 
í geðrænum vandræðum þannig 
að eðlilega hafi þeir bræður getað 
hjálpast að. Eins og gengur með fólk 
sem deilir sameiginlegri reynslu. „Þá 
þarf ekkert að halda langar ræður og 
við skiljum hvor annan strax.“

Geðveik pólitík
Halldór segir að í umræðunni um 
geðheilbrigðismál vilji oft gleymast 
hversu „pólitískt þetta viðfangsefni 
er og mjög aðkallandi í pólitíkinni. 
Það er mikið verið að kalla eftir 
umbótum og mér finnst Svandís 
Svavarsdóttir að mörgu leyti vera að 
gera ágæta hluti. Hún er allavegana 
að segja réttu hlutina.

Það eru ýmis mál sem verið er að 
þoka áfram en það er svona mjög 
misjafnt hvort þetta er viðurkennt 
af einhverri alvöru sem pólitískt 
viðfangsefni eða ekki,“ segir Halldór 
og bætir við að í raun standi stjórn-
málafólk frammi fyrir því að ákveða 
að láta kerfið um þetta sjálft eða láta 
að sér kveða í málaflokknum.

„Þetta þokast alltaf aðeins áfram, 
en það má alltaf gera betur,“ segir 
Halldór og Geðhjálp mun standa 
vaktina áfram. Og á þeim bænum 
segist Kári telja framtíðina bjarta. 
Hann hafi mikla trú á nýjum for-
manni og nýrri stjórn. „Og svo erum 
við með okkar mann í innsta hring,“ 
segir hann og hinir hláturmildu 
bræður skella upp úr eina ferðina 
enn. thorarinn@frettabladid.is

Bræður geðhjálpast að
Kári gengur sáttur úr stjórn Geðhjálpar. Bróðir hans Halldór tekur við keflinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Halldór og Kári 
Auðar Svanssynir 
hafa báðir tekist á 
við geðræna kvilla 
og höfðu nýlega 
vaktaskipti í stjórn 
Geðhjálpar þegar 
Kári hætti og Hall-
dór tók við. Kári 
segir að tala megi 
um fjölskylduhefð í 
þessu sambandi.
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www.medlandspann.is

+354 800 4149

Finndu draumaeignina á Spáni 

fyrir aðeins 30.000* kr. á mann.
 

• Persónulegan eignalista samkvæmt fyrirfram ákveðnu verðþaki. 
• lug fram g til aka frá e av k til li ante. 
• kstur milli ugvallar g ótels. 
• istingu á  óteli   nætur.
• rgunverð g á egisverð meðan á sk ðun sten ur. 
• ynningu á ól kum svæðum. 
• ið k mum á fun i með enskumælan i l gmanni g ankafulltr a 

komi til kaupa. 
• ið komum þ r  sam an  við leigumiðlun  óskirðu þess. 

• ftirs luteymið okkar kemur til með að aðstoða þig við 
sgagnakaup og annað sem tengist eigninni þinni. 

• kilyrði er um að þ  s rt til in n til að festa fasteign með 
staðfestingarg al i  nnirðu þá r ttu.

• kilyrði er um að þ  s rt eing ngu að itta fasteignasala frá 
e lan   ferðinni.  

• Skilyrði er um að kaupverð megi vera minnst 160.000 evrur. 
t ugaðu að skattar og g l  ætast við verðið og nemur sá 

kostnaður um 14%.

Ferðin felur í sér:

(*) Ákveðin skilyrði eru sett. Biddu okkur um nánari upplýsingar.



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Þú færð rafmagnað dót fyrir tímamóta–
tækifæri hjá Nova. Græjaðu þig upp 
í næstu verslun Nova eða á nova.is!

Heitt

Galaxy S10e

129.990 kr. stgr.

S10 144.990 kr.
S10+ 159.990 kr.

Samsung 
MacBook Air

203.990 kr. stgr.

Apple 

Airpods

25.990 kr. stgr.

Apple 
Rafskúta

69.990 kr. stgr.

79.990 kr.

Xiaomi 

Home Mini

9.490 kr. stgr.

Google

Fótboltanemi — Æfingaskynjari

29.990 kr. stgr.

Nemur hverja hreyfingu á vellinum.
Væntanlegt.

PLAYR

Heitt

Xi i

Þetta er
keppnis!

Nýtt hjá
Nova

Minnkaðu sótsporið og stýrðu 
rafskútunni inn í græna framtíð!

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

*0,5 l gos í plasti fr
Tilbúi kki h

*0 5 l í l ti f

TORTILLA 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

Fyrir fjörutíu árum týndist 
þriggja ára stúlka í Vagla-
skógi. Hún sá lítinn fugl sem 

hún elti niður brekku og komst 
ekki upp aftur. Hún horfði á eftir 
foreldrum sínum hverfa úr sjón-
máli. Síðar staðnæmdist blár Volvó 
efst í brekkunni, maður skrúfaði 
niður rúðuna og spurði hvort hún 
væri týnd.

Þessi sama stúlka var fyrir 
skömmu á göngutúr á ókunnum 
stað þegar hún fann þyngsli magn-
ast í hjartastað. Í hvert skipti sem 
eiginmaður hennar hvarf handan 
við horn fannst henni eins og hann 
væri að yfirgefa hana.

Aðskilnaður er ein versta tilfinn-
ing sem maðurinn upplifir. Sam-
kvæmt Holmes-Rahe skalanum eru 
átta af ellefu mest streituvaldandi 
aðstæðum tengd aðskilnaði. Naomi 
Eisenberger hefur rannsakað heila 
þeirra sem upplifa aðskilnað. Þegar 
fólk er skilið útundan eykst virkni 
á svæðum í heilanum þar sem við 
upplifum líkamlegan sársauka. 
Eftir því sem virknin er meiri, því 
meiri er þjáningin. En það er hægt 
að minnka þjáninguna með því 
að senda taugaboð frá framheil-
anum þar sem rökhugsunin hefur 
aðsetur.

Eftir síðasta atvik (sem er eitt af 
mörgum) lagðist ég undir feld til 
að reyna að skilja þessi ofurýktu 
viðbrögð – því ég var með vinkonu 
mína mér við hlið og henni leið 
ekkert illa yfir því að maðurinn 
hennar arkaði á undan.

Allt í einu lá þetta ljóst fyrir mér. 
Litla stúlkan í skóginum var enn 
hrædd um að verða skilin eftir.

Ég held að við höfum öll sögu á 
bak við eigin tilfinningar og getum 
notað innsæi til að skilja þær – og 
hjálpað öðrum að skilja okkur. Nú 
veit ég að þegar ég finn mig aftur 
í sömu sporum þá getur hin full-
orðna ég hughreyst þessa stuttu 
um að hún verði ekki skilin eftir, 
að hún sé ekki lengur týnd.

Týnda stúlkan


