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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur 
Steingrímsson skrifar 
um  siðanefndir. 9 

SPORT Línur farnar að 
skýrast í Pepsi-
Max deild karla. 15

TÍMAMÓT Þrjú hundruð ár eru 
liðin frá fæðingu Bjarna Páls-
sonar, þess var minnst nú um 
helgina. 16

MENNING Ljósmyndir Kristjóns 
Haraldssonar eru á sýningu í 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur. 20

LÍFIÐ Eurovision gleði frá  
fyrsta degi til hins síðasta. 24

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

Opnum snemma
– lokum seint 
15 verslanir um land allt

 Hljómsveitin Hatari lét fara vel um sig í græna herberginu á lokakeppni Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem fram fór í Tel Avív í Ísrael á laugardagskvöldið. Hollenska lagið 
sigraði en Íslendingarnir enduðu í tíunda sæti. Hatari kemur aftur heim til Íslands í kvöld, fram undan er langt ferðalag með viðkomu í Lundúnum. MYND/GUY PRIVES/GETTY IMAGES

SAMFÉLAG Aðeins 35 prósent fólks á 
vinnumarkaði hefur fengið fræðslu 
um kynferðislega áreitni og einelti á 
sínum vinnustað. Þetta kemur fram 
í könnun sem Zenter rannsóknir 
gerðu 23. til 30 apríl.  Úrtak 1.500 
einstaklinga á vinnumarkaði fékk 
könnunina sem framkvæmd var á 
netinu. Svarhlutfall var 58 prósent.

Katrín Björg Ríkarðsdóttir, fram-
kvæmdastýra Jafnréttisstofu, segir 
niðurstöðurnar vonbrigði og koma 
á óvart. Í jafnréttislögum sé gert ráð 
fyrir sérstakri jafnréttisáætlun í 

fyrir tækjum þar sem starfa fleiri en 
25. Er það skylda vinnuveitenda að 
gera sérstakar ráðstafanir til að koma 
í veg fyrir að starfsfólk, nemar eða 
skjólstæðingar séu beittir ofbeldi eða 
áreittir og því er fræðsla nauðsynleg.

„Ég velti fyrir mér hvort vinnu-
veitendur geri sér grein fyrir ábyrgð 
sinni í þessum málum,“ segir Katrín 
Björg. Jafnréttisstofa getur beitt dag-
sektum, allt að 50 þúsund krónum 
á dag, sinni fyrirtæki ekki þeirri 
skyldu að gera jafnréttisáætlanir.

 „Það er skýrt fjallað um þetta í 

lögum og reglugerð, ég hefði haldið 
að þessu væri tekið mun alvarlegar. 
Sérstaklega í ljósi #MeToo sem ýtti 
heldur betur undir umræðuna.“

Þegar niðurstöður könnunarinn-
ar  eru skoðaðar eftir bakgrunns-
breytum kemur í ljós að mun fleiri 
konur, eða 42 prósent, hafa fengið 
slíka fræðslu en karlar höfðu fengið 
fræðslu í 29 prósentum tilvika.

Ívið fleiri hafa fengið fræðslu um 
þessi efni á höfuðborgarsvæðinu 
en landsbyggðinni og þeir sem eru 
á aldursbilinu 35 til 44 ára eru lík-

legastir til að hafa fengið fræðsluna 
en yngsta starfsfólkið á aldrinum 18 
til 24 ára ólíklegast.

Niðurstöðurnar sýna einnig að 
þau sem fengið hafa fræðslu um 
kynferðislega áreitni og einelti á 
sínum vinnustað telja þörf á aukinni 
fræðslu, á sama tíma telja þau sem 
hafa ekki fengið fræðslu það vera 
minni þörf.

Niðurstöðurnar eru hluti af stærri 
rannsókn sem Zenter rannsóknir 
framkvæmdu í samstarfi við Mann-
auð, félag mannauðsfólks á Íslandi 

og Hagvang. Um er að ræða saman-
burð tveggja kannana, annars vegar 
könnun sem snýr að fag aðilum í 
mannauðsstarfi og hins vegar könn-
un sem lögð var fyrir stórt úrtak 
starfsmanna í fjölbreyttum störfum 
úr mismunandi geirum.

Morgunverðarfundur verður 
haldinn á Grand hóteli kl. 8.30 í 
fyrramálið þar sem farið verður 
nánar yfir niðurstöður rannsókn-
arinnar og rætt hversu langt sam-
félagið er komið í kjölfar #metoo 
hreyfingarinnar. – aá, ab

Þriðjungur fengið fræðslu um áreitni
Ný könnun sýnir að þriðjungur fólks á vinnumarkaði hefur fengið fræðslu um kynferðislega áreitni og einelti á sínum vinnustað. 
Framkvæmdastýra Jafnréttisstofu segir niðurstöðurnar vonbrigði. Þau sem hafa fengið slíka fræðslu telja þörf á aukinni fræðslu.

HANDBOLTI Selfoss getur brotið 
blað í sögu félagsins með því að 
verða Íslandsmeistari í handbolta 
karla þegar liðið fær Hauka í heim-
sókn í Hleðsluhöllina á Selfossi í 
f jórða leik liðanna í baráttunni 
u m Í sl a nd s -
meistaratit-
ilinn á mið-
vikudaginn 
kemur.

S e l f o s s 
hafði betur 
í  s p e n nu -
t r y l l i  e f t i r 
f r a m l e n g -
ing u  í þr iðja 
leik liðanna  í 
Schenker-höll-
i n n i  í  g æ r.  
–hó / Sjá bls. 2 og 12

Selfoss komið  
í kjörstöðu



Veður

Norðaustlæg átt 5-10 m/s, en 
heldur hvassara norðvestantil.  
Skýjað á landinu og víða dálítil 
rigning eða súld. Áfram þungbúið 
og svolítil væta í flestum lands-
hlutum.SJÁ SÍÐU 18
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ALÞINGI Síðari umræða um þings-
ályktunartillögu um þriðja orku-
pakkann verður fram haldið á 
Alþingi í dag. Hlé var gert á seinni 
umræðu um orkupakkann eld-
snemma á fimmtudagsmorguninn 
var, en þá höfðu þingmenn Mið-
flokksins haldið málþófi alla nótt-
ina.

Þegar þingfundi var slitið í síð-
ustu viku voru enn nokkrir þing-
menn á mælendaskrá og munu 
þeir ha ld a r æðu r 
sínar í dag. Allt eru 
þ et t a þi ng men n 
M iðf lok k si ns en 
Sigmundur Davíð 
G u n n l a u g s s o n 
verður f yrstur 
í pontu. Þing-
f u ndu r hefst 
klukkan 15 og 
er orkupakk-
inn f immt a 
mál á dag-
skrá. - khn

Orkupakkinn 
til umræðu í dag

E U R OV I S I O N  Hollendingurinn 
Duncan Laurence stóð uppi sem sig-
urvegari Eurovision söngvakeppn-
innar eftir kröftugan f lutning á 
laginu Arcade. Keppnin var nokkuð 
jöfn að þessu sinni og munaði aðeins 
á þriðja tug stiga á milli sigurvegar-
ans og Ítalans sem lenti í öðru sæti.

Augu Íslendinga voru þó kyrfilega 
föst á okkar keppendum. Hatari var 
sautjándi í röðinni upp á svið í Tel 
Avív og stóð sig með prýði líkt og á 
undanúrslitakvöldinu. Hatari féll 
ekki í kramið hjá dómnefndum 
Evrópu sem gáfu þeim aðeins 48 
stig, þar af tíu stig frá dómnefnd 
Belgíu. Hatari var mun vinsælli hjá 
áhorfendum, frá þeim fengum þeir 
186 stig þar af tólf stig frá Póllandi, 
Finnlandi og Ungverjalandi. Þegar á 
heildina er litið fengum við flest stig 
frá Ástralíu, alls átján stig. Alls hlaut 
Hatari 234 stig sem skilaði Íslandi 
tíunda sætinu.

Það var þó ekki sviðsframkoma 
Hatara sem vakti mesta athygli. 
Þegar komið var að því að lesa upp 
stig frá áhorfendum sáust meðlimir 
Hatara halda á lofti borðum Palest-
ínu. Það kom nokkuð fát á salinn í 
Tel Avív og sást ekki meira til þeirra í 
keppninni. Eftir keppnina birti Einar 
Stefánsson, trommugimp Hatara, 
myndband á samfélagsmiðlum þar 
sem öryggisverðir krefjast þess að fá 
borðana. Einhver eftirmál verða af 
uppátækinu og munu stjórnendur 
söngvakeppninnar funda um málið 
á næstu dögum.

Samkvæmt útsendurum Frétta-
blaðsins í Tel Avív, þeim Benedikt 
Bóas Hinrikssyni og Ingólfi Grét-
arssyni,hefur viðmót heimamanna 
í garð Íslendinga ekkert breyst.

Þeir náðu tali af Matthíasi Tryggva 
Haraldssyni, annars söngvara Hat-

ara, sem sagði þeim að Dr. Mustafa 
Barghoutti, stjórnmálamaður á 
vegum BDS, palestínskra samtaka 
sem hvetja til sniðgöngu á Ísrael, 
hafi sérstaklega haft samband við 
Hatara. Dr. Barghouti, sem hefur 
lengi verið í fararbroddi talsmanna 
fyrir mannréttindum Palestínu-
manna og flutt erindi hér á landi, 
óskaði þeim innilega til hamingju 
og kann Hatara bestu þakkir. Bauð 
hann hljómsveitinni til borgarinnar 
Ramallah á Vesturbakkanum á 
sérstaka hátíð þar sem þeim yrði 
þakkað fyrir. Samkvæmt Matthíasi 
komast þeir ekki.

Miri Re gev, menningarmálaráð-
herra Ísraels, sagði við blaðamenn í 
gær að Hatari hafi gert mistök með 

því að sýna fánann. Sama eigi við 
um söngkonuna Madonnu, en einn 
dansara hennar var með fána Pal-
estínu á bakinu. Páll Arnór Pálsson, 
kjörræðismaður Ísraels á Íslandi, 
segir ólíklegt að uppátækið hafi áhrif 
á samband ríkjanna. Sambandið 
hafi lengi verið gott en svona mál séu 
ekki til þess fallin að auka hróður 
Íslands í Ísrael.

Magnús Magnússon, hjá samtök-
unum Ísland-Palestína, segir fal-
legt að hafa séð fána Palestínu. „Við 
styðjum sniðgönguákall Palestínu-
manna. Það er augljóst að vera Hat-
ara í keppninni skapaði mun meiri 
áhuga á keppninni hérna heima en 
ella og beiðni hinnar hernumdu 
þjóðar nær eingöngu hundsuð. Hins 
vegar er alltaf fallegt að sjá palest-
ínska fánann, sem víða er bannaður 
í Ísrael, í sjónvarpinu og við vonum 
að Hatari haldi áfram að tala máli 
Palestínu af alvöru eftir heimkomu.“ 
arib@frettabladid.is

Þakkar Hatara og 
býður til Ramallah
Holland sigraði í Eurovision á laugardagskvöldið. Íslenska sveitin sýndi borða 
með fána Palestínu undir lok útsendingarinnar. Talsmaður fyrir mannrétt-
indum Palestínumanna bauð Hatara til Ramallah til að þakka þeim fyrir.

Undir lok útsendingarinnar sýndu meðlimir Hatara fána merkta Palestínu. 
Skilaboðin náðu til 200 milljón áhorfenda. MYND/SKJÁSKOT AF VEF RÚV

Hatari fékk 186 stig frá 

áhorfendum en aðeins 48 

stig frá dómnefndum.

STJÓRNMÁL Forsætisnefnd Alþingis 
fundar kl. 11.45 í dag þar sem gera 
má ráð fyrir að ráðgefandi álit siða-
nefndar Alþingis um ummæli Þór-
hildar Sunnu Ævarsdóttur verði til 
umræðu. Aðspurð segist Þórhildur 
Sunna skila sínum athugasemdum 
um álitið til forsætisnefndar fyrir 
hádegi í dag. Hún var gestur í Silfrinu 
á RÚV í gær þar sem hún hélt fast við 
meint siðlaus orð sín um nauðsyn 
þess að akstursbækur Ásmundar 
Friðrikssonar og greiðslur frá þing-
inu á grundvelli þeirra yrðu rann-
sakaðar.

Þingmenn úr flestum þingflokk-
um hafa viðrað þá skoðun, í kjölfar 
álitsins, að endurskoða þurfi fyrir-
komulag um eftirfylgni með siða-
reglum fyrir alþingismenn. Einkum 
og sér í lagi aðkomu forsætisnefndar 
þingsins að því hvernig málum er 
vísað til siðanefndar og með hvaða 
hætti. Hafa þingmenn lýst því við-
horfi meðal annars að siðanefndin 
þurfi að njóta aukins sjálfstæðis 
gagnvart pólitískum áhrifum.

Þórhildur Sunna og Ásmundur 
verða ekki aðeins til umfjöllunar 
á morgunfundum forseta heldur 
verða þau einnig áberandi í öðrum 
störfum þingsins í dag en þau eru 
bæði frummælendur í sérstökum 
umræðum í þinginu. Þórhildur 
Sunna mun ræða stöðu Landsréttar 
við dómsmálaráðherra kl. 15.45 í 
dag en Ásmundur ræðir stöðu garð-
yrkjunnar kl. 16.30 við iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra. - aá

Þórhildur skilar 
greinargerð til 
forsætisnefndar

Þórhildur Sunna stendur enn við 
orð sín. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það ætlaði allt um koll að keyra í Schenker-höllinni þegar Selfyssingar komu sér í kjörstöðu í úrslitaeinvíginu í úrvalsdeild karla í handbolta í 
framlengingu og eftir ótrúlega endurkomu. Selfoss getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn á heimavelli á miðvikudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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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.

Eftir áralanga fjarveru kynnum við nýjan Camry Hybrid til sögunnar, veglega nýja útgáfu sem fer á undan með góðu

fordæmi. Hann fæst einungis í Hybrid-útgáfu sem sameinar fullkomlega gæði, glæsileika og virðingu fyrir umhverfinu. 

Komdu og finndu þig í glæsilegum bíl sem fer þér betur. Sýndu fordæmi – veldu Hybrid.

2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Camry Hybrid, 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
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JEEP ® RENEGADE
SUMARTILBOÐ

JEEP® RENEGADE LIMITED MEÐ TILBOÐSPAKKA - LISTAVERÐ:  5.702.000 KR. - TILBOÐSVERÐ: 5.390.000 KR.

JEEP® RENEGADE TRAILHAWK MEÐ TILBOÐSPAKKA - LISTAVERÐ: 6.202.000 KR. - TILBOÐSVERÐ: 5.690.000 KR.

Bjóðum nokkra Jeep® Renegade Limited og Trailhawk 
með tilboðspakka.  2.0 lítra dísel vél 140 hö. Limited - 170 hö. Trailhawk.*

• 9 gíra sjálfskipting 
• Hátt og lágt drif

• 7” upplýsinga- og snertiskjár
• Bluetooth til að streyma síma og tónlist

Tilboðspakki: Þægindapakki, LED ljósapakki, svart þak 
og eingöngu í Trailhawk 8,4” upplýsinga- og snertiskjár 

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

*Aukahlutir ekki í tilboði: Kajak og kajak festingar.

LÖGREGLUMÁL Dómsmálaráðherra 
hefur sett Höllu Bergþóru Björns-
dóttur, lögreglustjóra á Norður-
landi eystra, til að taka afstöðu til 
þess hvort hefja beri lögreglurann-
sókn á grundvelli nýrra ábendinga 
um afdrif Guðmundar- og Geirfinns 
Einarssona. Þetta kemur fram í 
svari ráðuneytisins við fyrirspurn 
Fréttablaðsins.

Samk væmt sakamálalög um 
getur ríkissaksóknari kveðið á 
um rannsókn máls, mælt fyrir 
um framkvæmd hennar og gefið 
öðrum ákærendum fyrirmæli 
um einstök mál. Málið er á borði 
ríkissaksóknara en Sigríður Frið-

jónsdóttir tilkynnti dómsmála-
ráðherra um vanhæfi sitt til að 
fara með málið í bréfi til dóms-
málaráðherra 12. desember síðast-
liðinn. Var Halla Bergþóra settur 
ríkissaksóknari í stað Sigríðar 22. 
mars.

Þegar Davíð Þór Björgvinsson, 
settur saksóknari í endurupptöku-
máli þeirra fimm sem sýknaðir voru 
af aðild að málinu síðastliðið haust, 
skilaði vinnu sinni til ríkissak-
sóknara vakti hann við það tæki-
færi sérstaka athygli á ábendingum 
um afdrif mannanna tveggja sem 
komið hafa fram á undanförnum 
árum. Þar á meðal var ábending 

um afdrif Guðmundar sem leiddi 
til handtöku tveggja manna árið 
2015. Einnig voru teknar skýrslur 
af tveimur vitnum árið 2016 vegna 
meintra atvika í Vestmannaeyjum 
dagana í kringum hvarf Geirfinns 
árið 1974.

Fréttablaðið greindi frá því í 
haust að lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu lægi undir feldi vegna 
málsins og hefði hug á að hefja 
rannsókn að nýju en biði formlegr-
ar afstöðu ríkissaksóknara. Emb-
ættið hefur aðeins forræði á máli 
Guðmundar en hvarf Geirfinns 
heyrir hins vegar undir lögregluna 
á Suðurnesjum. - aá

Falið að skoða ábendingar um 
hvarf Guðmundar og Geirfinn
Dómsmálaráðherra hefur sett Hölllu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra til að taka afstöðu til 
ábendinga um mannshvörfin. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari tilkynnti ráðherra um vanhæfi 
sitt í desember. Ábendingar hafa komið fram um bæði mannshvorfin á undanförnum árum.

Halla Bergþóra Björnsdóttir, lög-
reglustjóri á Norðurlandi eystra.

Ábending um Guðmund

Stefán Almarsson, sem er talinn 
hafa logið því að lögreglu að 
Kristján Viðar og Sævar ættu þátt 
í hvarfi Guðmundar, var yfir-
heyrður af lögreglu síðla árs 2015 
í kjölfar vitnisburðar fyrrverandi 
sambýliskonu Stefáns sem bar 
að hún hefði verið farþegi í bíl 
undir hans stjórn þegar ekið var 
á Guðmund Einarsson aðfara-
nótt 27. janúar 1974. Guðmundur 
hafi verið tekinn upp í bílinn og 
henni svo ekið heim en mjög 
hafi verið dregið af Guðmundi 
þegar hún yfirgaf bílinn. Einnig 
var yfirheyrður Þórður Eyþórs-
son sem konan sagði einnig hafa 
verið farþega í bílnum. Stefán og 
Þórður neituðu hins vegar stað-
fastlega nokkurri aðkomu að 
hvarfi Guðmundar. 

Til er 
skýrsla af 
Stefáni 
frá árinu 
1977 um 
ferðir hans 
kvöldið 
27. janúar 
1974. Hann sagðist hafa verið 
með nafngreindum vini sínum 
að skemmta sér í Reykjavík. Í 
skýrslutöku játaði vinur þessi 
hvorki né neitaði að hafa verið 
með Stefáni umrætt kvöld, en 
hann viðurkenndi að hafa þekkt 
Guðmund frá grunnskólaárum 
sínum. Hann er eldri bróðir 
Þórðar Eyþórssonar og mun hafa 
verið í meiri vinskap við Stefán 
en Þórður sem var aðeins 16 ára 
þegar Guðmundur hvarf.  

Ábendingar um Geirfinn

Í lok árs 2016 gaf maður sig fram 
við lögreglu og bar um að hafa séð 
þrjá borgaralega klædda menn 
koma á smábáti til hafnar í Vest-
mannaeyjum 20. nóvember 1974, 
daginn eftir að Geirfinnur hvarf í 
Keflavík. Tveir þeirra hafi leitt þann 
þriðja á milli sín sem hafi verið 
máttfarinn og að því er virtist 
rænulítill. Þeir hafi komið inn í 
verbúð þar sem sjónarvotturinn 
var staddur og dvalið þar dágóðan 
tíma í lokuðu herbergi með leyfi 
kokksins í mötuneyti fyrirtækisins. 
Þegar þeir gengu aftur út hafi sá 
sem var á milli þeirra talað til hans 
og sagt: „Mundu eftir mér.“ Hann 
hafi svo horft á eftir þeim fara 
aftur um borð í trilluna og sigla frá 
bryggju. Nokkru síðar komu þeir 
að landi aftur en fóru þá bara tveir 

frá borði. 
Mennina 
hafi hann 
ekki séð 
aftur fyrr 
en nærri 
tveimur ára-
tugum síðar 
austur á landi þar sem annar þeirra 
hafi verið að vinna í tengslum 
við lagningu háspennulínu fyrir 
Landsvirkjun. 

Einnig var tekin skýrsla af fyrr-
verandi sambýliskonu mannsins 
sem var með honum í verbúðinni 
í Eyjum. Hún sá ekki mennina 
þrjá. Hins vegar hafi hún fengið 
símtal tveimur dögum síðar og 
þeim hótað lífláti. Þau hafi óttast 
hótunina og því ekki sagt neitt fyrr 
en nú.  

HEILBRIGÐISMÁL Þrátt fyrir að 
konur hafi reynst vera með alvar-
legri þrengsli í ósæðarloku hjartans 
en karlar, þá er árangur af loku-
skiptaaðgerðum mjög svipaður hjá 
báðum kynjum og langtímalífslíkur 
að lokinni aðgerð sömuleiðis. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar á vegum íslenskra 
vísindamanna og nemenda við 
Háskóla Íslands. Í rannsókninni var 
í fyrsta sinn kannað hver árangur 
ósæðalokuskiptaaðgerða er hjá 

konum hérlendis og hann borinn 
saman við árangur af sams konar 
aðgerðum hjá körlum.

Alls tóku 428 sjúklingar þátt 
í rannsókninni en allir gengust 
undir ósæðarlokuskipti á Land-
spítala á árunum 2002 til 2013. 
Þrenging í ósæðarloku er næstal-
gengasti hjartasjúkdómurinn sem 
meðhöndlaður er með opinni 
skurðagerð á eftir kransæða-
þrengslum.

Lokuþrengsli þeirra kvenna sem 

tóku þátt í aðgerðinni voru almennt 
alvarlegri en karlanna. Engu að 
síður var árangur af aðgerðunum 
svipaður hjá báðum kynjum og átti 
það bæði við um snemmkomna 
fylgikvilla og 30 daga dánartíðni. 
Einnig reyndist langtímalifun 
kvenna sambærileg og hjá körlum 
en í kringum 80% sjúklinga voru 
á lífi fimm árum eftir aðgerð sem 
þykir ágætur árangur fyrir sjúkl-
inga á þessum aldri.

Af heildarfjölda þátttakenda í 

rannsókninni voru konur aðeins 
35 prósent og meðalaldur þeirra 
72 ár, en hjá körlum 70 ár. Þetta 
vekur upp spurningar hvort töf 
verði á greiningu sjúkdómsins hjá 
konum og þeim síður boðið upp 
á lokaskiptaaðgerð. Rannsóknir 
í öðrum löndum hafa leitt í ljós 
svipaðar niðurstöður og er skýr-
ingin oftast talin liggja í ódæmi-
gerðum einkennum kvenna sem 
geta tafið greiningu og meðferð. 
– khn

Árangur lokuskiptaaðgerða svipaður hjá konum og körlum

Ósæðarlokuskipti á Landspítala, 
þar sem komið er fyrir lífrænni 
ósæðarloku úr gollurshúsi kálfs. 
FRÉTTABLAÐIÐ/HÍ

EUROVISION Mona Berntsen, norski 
dansarinn sem skartaði fána Pal-
estínu á bakinu í atriði Madonnu í 
Eurovision á laugardagskvöldið, var 
stöðvuð á f lugvellinum í Tel Avív í 
Ísrael í gær. 
   Brentsen segir á Instagram að 
vegabréfið hafi verið tekið af henni 
og hún sætt rúmlega eins og hálfs 
tíma yfirheyrslu af hálfu yfirvalda 
á leið úr landinu.

„Líklega vegna þess að ég bar fána 
sem hluta af atriði sem fjallaði um 
núverandi átök, til að stuðla að friði, 
samstöðu og frelsi,“ segir hún. „Ég 
get ekki ímyndað mér hversu miklu 
eftirliti og kúgun Palestínumenn 
þurfa að sæta á hverjum degi.“

Í atriði Madonnu leiddi Brentsen 
annan dansara, sem skreyttur var 
fána Ísraels, upp stiga. Þessi hluti af 
atriðinu var ekki gerður með leyfi 
skipuleggjenda keppninnar.

Meðlimir íslensku sveitarinnar, 
Hatari, sýndu einnig fána Palestínu 
í söngvakeppninni. Héldu þeir uppi 
þremur fánaborðum og í mynd-
bandi sem deilt var á samfélags-
miðlum má sjá öryggisverði krefjast 
þess að þeir afhendi þá. 

Feli x Bergsson, fa ra rst jór i 
íslenska hópsins, segir að hópur-
inn leggi af stað snemma morguns 
til Lundúna. Á hópurinn að lenda á 
Íslandi um tíuleytið í kvöld. - ab

Stöðvuð á leið 
frá Tel Avív

Berntsen skartaði fána Palestínu og 
leiddi dansara með fána Ísraels í at-
riði Madonnu. NORDICPHOTOS/GETTY
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www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Komdu við hjá sérfræðingum 
okkar að Laugavegi 174  og kynntu þér úrval Volkswagen atvinnubíla í einni fjölhæfustu 

fjölskyldu landsins.

FJÖLHÆFASTA 
FJÖLSKYLDA  
LANDSINS?

Glæsilegur og vel útbúinn pallbíll 
með 3.0 lítra, V6 dísilvél, sjálfvirkum 
vélarhitara, bakkmyndavél,  
fjarlægðarskynjara að framan  
og aftan, regn- og birtuskynjara  
og 18” álfelgum.

Volkswagen Amarok 
Tilboðsverð frá  
7.660.000 kr.

Hannaður með þarfir iðnaðar-
manna að leiðarljósi og með 
átta þrepa sjálfskiptingu fyrir 
allar útgáfur. Fjöldi útfærslna 
á hleðslurými, farþegarými og 
aðstoðarkerfi.

Volkswagen Crafter 
Verð frá   
6.220.000 kr.

Einn vinsælasti atvinnubíll 
á Íslandi undanfarin ár. 
Áreiðanlegur, öruggur og 
fæst í tveimur lengdum, 
fjórhjóladrifinn og  í fjölda 
útfærslna.

Volkswagen Caddy 
Tilboðsverð frá 

2.690.000 kr.

Transporter hefur fylgt 
kynslóðum af fólki sem hefur 
þurft á traustum og áreiðan-
legum vinnuþjarki. Fulkomin 
stöðugleikastýring, spólvörn og 
sjö þrepa sjálfskipting.

Volkswagen Transporter 
Verð frá  
4.590.000 kr.



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

Vöðva eða 
liðverkir?

Voltaren Gel er bæði 
verkjastillandi og 

bólgueyðandi

Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun 
lyfsins.

15%
afsláttur

af 100g og 150g 

Voltaren Gel

www.apotekarinn.is
- lægra verð

Voltaren Gel - njótum 
þess að hreyfa okkur

ÁRBORG Ari Björn Thorarensen og 
Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins í Árborg, saka 
Tómas Ellert Tómasson, fulltrúa 
Miðf lokksins, um að hafa staðið 
í lóðabraski þegar fyrirtæki fékk 
úthlutað lóð á síðasta kjörtímabili. 
Fulltrúar allra annarra flokka vilja 
að Samband sveitarfélaga úrskurði 
hvort Sjálfstæðismennirnir hafi 
farið á svig við siðareglur.

Forsaga málsins er sú að Sjálf-
stæðismennirnir telja að fyrirtæki 
í eigu Tómasar Ellerts hafi fengið 
atvinnuhúsnæðislóð í Álalæk 
í Árborg á síðasta kjörtímabili. 
„Hann fékk þessa lóð og gerði ekk-
ert við hana og seldi síðan og græddi 
peninga á því, Við erum ekki til-
búnir til að draga þessi ummæli til 
baka,“ segir Ari.

Eggert Valur Guðmundsson er 
formaður bæjarráðs í meirihluta 
Árborgar. Hann segir ummæli um 
lóðabrask vera ósannindi. „Við vild-
um að þeir myndu draga þessi orð 
til baka en þeir höfðu ekki áhuga á 
því. Það var dapurlegt að verða vitni 
að þessu,“ segir Eggert Valur en á 
síðasta fundi bæjarstjórnar voru 
lögð fram gögn sem sýndu að Tómas 
Ellert átti engan hlut í því fyrirtæki 
sem fékk umrædda lóð.

„Það er alveg ljóst að kjörnum 
fulltrúum ber að haga störfum 
sínum og orðræðu í samræmi við 
settar siðareglur sem þessir bæjar-
fulltrúar hafa skrifað undir og sam-
þykkt,“ segir Eggert Valur. Í bókun 
meirihluta bæjarstjórnar er það 

talið eðlilegt að samband sveitar-
félaga kanni hvort ummæli bæjar-
fulltrúanna hafi brotið í bága við 
siðareglur. „Það er alveg ljóst að 
gögnin sem voru lögð fram sýna að 
hann átti ekki umrætt fyrirtæki og 
því ekki hægt að saka hann um að 
vera í lóðabraski.“

Ari Björn Thorarensen segist 
standa við orð sín. „Við vorum í 
meirihluta á síðasta kjörtímabili 
og þar kom það skýrt fram að hann 

hafi verið að sækjast eftir lóð. Við 
gætum átt tölvupósta því til stað-
festingar.“

Sjálfstæðisf lok kur inn var í 
síðustu bæjarstjórn með hreinan 
meirihluta; fimm bæjarfulltrúa af 
níu. Meirihlutinn féll hins vegar í 
síðustu sveitarstjórnarkosningum 
árið 2018. Nú eru í meirihluta 
Áfram Árborg, Framsókn, Mið-
flokkur og Samfylkingin.
sveinn@frettabladid.is

Saka fulltrúa Miðflokks um 
brask á bæjarstjórnarfundi
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks eru sakaðir um lygar og ósannindi í bæjarstjórn Árborgar. Sökuðu 
þeir bæjarfulltrúa um lóðabrask. Meirihlutinn vill skoða hvort ummælin stangist á við siðareglur 
kjörinna fulltrúa. Siðareglur segja til um að bæjarfulltrúar skuli sýna störfum annarra virðingu.

 Miðflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Áfram Árborg og Samfylkingin mynda meirihluta í Árborg. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

BANDARÍKIN Donald Trump Banda-
ríkjaforseti segist vera hlynntur 
hertri löggjöf um þungunarrof. 
Trump, sem hefur í gegnum tíðina 
gefið upp mismunandi skoðanir á 
málinu, sagði á Twitter í gær að hann 
væri afar mikill stuðningsmaður 
hinnar svokölluðu Pro-Life-hreyf-
ingar sem berst gegn því að konur 
fari í þungunarrof.

Í færslu sinni á samskiptamiðl-
inum sagðist hann vera andvígur 
þungunarrofi nema í þremur undan-
tekningartilvikum: ef um er að ræða 
þungun sem verður til eftir nauðgun 
eða sifjaspell, eða þegar meðgangan 

ógnar lífi móðurinnar. Ljóst er að 
Trump hefur hug á að gera þung-
unarrof að einu af meginstefi næstu 
forsetakosninga í Bandaríkjunum á 
næsta ári. „Við verðum að sameinast 
og sigra fyrir lífið árið 2020,“ tísti for-
setinn.

Á undanförnum misserum hafa 
nokkur ríki Bandaríkjanna þrengt 
verulega rétt kvenna til að fara í 
þungunarrof. Hreyfing fyrir aukn-
um ákvörðunarrétti kvenna hefur 
boðað mótmæli í dag í kjölfar laga 
sem sett hafa verið í ríkjum Banda-
ríkjanna, til að mynda Alabama. 
Sextán ríki eru með það á dagskrá að 

herða löggjöfina um þungunarrof.
Ætla má að löggjöfin í Alabama 

rati alla leið fyrir Hæstarétt Banda-
ríkjanna og að þar verði látið reyna 
á sögulegan Roe v. Wade-dóm frá 
árinu 1973 sem veitti konum rétt til 
að ákveða hvort þær vildu gangast 
undir þungunarrof í Bandaríkj-
unum.

Landslagið er breytt í Hæstarétti 
og í f leiri ríkisdómstólum með til-
komu nýrra dómara. Íhaldssamir 
dómarar eru nú í meirihluta við 
Hæstarétt Bandaríkjanna og er talið 
að látið verði reyna á áðurnefndan 
Roe v. Wade-dóm. - dfb, khn

Trump fagnar atlögum að sjálfsákvörðunarrétti kvenna

Við vildum að þeir 

myndu draga þessi 

orð til baka en þeir höfðu 

ekki áhuga á því. 

Eggert Valur  
Guðmunds-
son, formaður         
bæjarráðs 
Árborgar

Donald Trump Bandaríkjaforseti. NORDICPHOTOS/GETTY

EGYPTALAND Sextán hið minnsta 
særðust þegar sprengja sprakk í 
grennd við Grand Egyptian-safnið 
við pýramídana í Giza í Egyptalandi 
í gær.

Breska ríkisútvarpið greinir frá 
því að flestir hinna særðu séu ferða-
menn frá Suður-Afríku. Enginn 
særðist lífshættulega samkvæmt 
heimildum útvarpsins.

Ekki liggur fyrir hver stóð að baki 
sprengjuárásinni, en íslamskir víga-
menn hafa áður gengist við ábyrgð 
á slíkum ódæðum í Egyptalandi. Í 
desember létust þrír víetnamskir 
ferðamenn og leiðsögumaður þeirra 
þegar sprengja sprakk nálægt pýra-
mídunum.

Framkvæmdir standa nú yfir í 
Grand Egyptian-safninu en það mun 
opna dyr sínar árið 2020 og verður 
þá stærsta fornleifasafn í heimi. – khn

Margir særðir 
eftir ódæði í 
Egyptalandi

Sprengjan sprakk nærri pýramíd-
unum í Giza. NORDICPHOTOS/GETTY
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Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

2018

Suzuki Swift hefur frábæra aksturseiginlega og er með

nýjum, kraftmiklum og einstaklega sparneytnum vélum.

Suzuki Swift er fáanlegur sjálfskiptur, beinskiptur 

og einnig fjórhjóladrifinn.

VERÐ FRÁ KR.

2.390.000 

Suzukkii SSwwiifftt vvaarr valinn bíll ársins í flokki smærri fólksbíla, fékk gullverðlaun í „„GGGrrraaannndddd PPPPrrrriiiixxxx AAAAuuto
Environment“ í Frakklandi ásamt fleiri verðlaunum og viðurkenningum.
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Kjörað-

stæður eru 

að skapast 

fyrir Seðla-

bankann til 

að lækka 

vexti 

verulega á 

komandi 

misserum.

 

Persónu-

vernd hefur 

það lög-

bundna 

hlutverk að 

efla vitund 

almennings 

um reglur og 

réttindi 

tengd 

vinnslu 

persónu-

upplýsinga. 

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 vefntr anir
 Vöðvakrampar,

     kippir og spenna
 ölk n lí æra
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

Persónuvernd og friðhelgi einkalífs eru ein 
mikilvægustu mannréttindi sem til eru. Á tímum 
stafræns veruleika þar sem persónuupplýsingar 

eru orðnar einn helsti gjaldmiðill samfélagsins eykst 
nauðsyn þess að allir, ekki síst börn og ungmenni, 
þekki helstu réttindi sín og skyldur. Persónuupp-
lýsingar barna njóta í raun sérstakrar verndar, þar sem 
þau kunna að vera síður meðvituð um réttindi sín, 
áhættu og afleiðingar í tengslum við meðferð þeirra, 
bæði innan heimilis og utan.

Persónuvernd hefur það lögbundna hlutverk að 
efla vitund almennings um reglur og réttindi tengd 
vinnslu persónuupplýsinga. Lögð hefur verið áhersla 
á að standa vörð um málefni barna og hefur Persónu-
vernd í því skyni m.a. haldið málþing fyrir öll skóla-
stigin, gefið út tilmæli vegna samfélagsmiðlanotk-
unar í skólum og frístundastarfi, flutt erindi víða og 
fjallað um efnið í fjölmiðlum. Nú á dögunum sendi 
Persónuvernd bréf og fræðslubæklinga í alla grunn-
skóla landsins þar sem fjallað er um grunnatriði um 
persónuvernd barna, bæði fyrir kennara og aðra þá 
sem vinna með upplýsingarnar og einnig fyrir börnin 
og ungmennin sjálf. Í bréfinu eru skólastjórnendur 
hvattir til þess að kynna efnið fyrir kennurum, öðru 
starfsfólki og nemendum.

Mikið starf hefur þegar verið unnið í vitundarvakn-
ingu um persónuvernd, en betur má ef duga skal. Við 
búum í síbreytilegum heimi þar sem tækninni fleygir 
fram á ljóshraða. Tæknin færir okkur mörg ný tækifæri 
en á sama tíma hefur aldrei verið mikilvægara að ein-
staklingurinn standi vörð um þessi mikilvægu mann-
réttindi sín. Stafræn fótspor barna byrja jafnvel að 
myndast áður en þau fæðast og netnotkun hefst sífellt 
fyrr á æviskeiðinu. Því er mikilvægt að fræðsla um per-
sónuvernd og netöryggi verði hluti af daglegu lífi þeirra 
strax frá frumbernsku, rétt eins og umferðarreglurnar. 
Til að stuðla að því markmiði mun Persónuvernd halda 
áfram að setja málefni barna í forgang og stefnt er að 
því að útbúa meira fræðsluefni í því skyni.

Persónuvernd barna – 
innan heimilis og utan

Steinunn Birna 
Magnúsdóttir
lögfræðingur 
og verkefna-
stjóri yfir mál-
efnum barna 
hjá Persónu-
vernd.

Þetta var viðbúið. Þegar fjármálaráðherra 
kynnti fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar í 
lok mars, sem grundvallaðist á spám um að 
ekkert lát yrði á einu lengsta hagvaxtarskeiði 
lýðveldissögunnar, mátti flestum vera ljóst að 

þær forsendur sem hún grundvallaðist á myndu bresta 
innan skamms. Það varð reyndin og örfáum dögum 
síðar var WOW air orðið gjaldþrota.

Höggið á ferðaþjónustuna við fall flugfélagsins virðist 
ætla að vera meira til skemmri tíma litið en margir 
höfðu áður talið. Vandræði Icelandair vegna kyrrsetn-
ingar á Max-vélunum gerir illt verra og þýðir að skarðið 
sem WOW air skilur eftir sig fyrir flugframboð til og 
frá landinu í sumar verður nánast ekkert fyllt af öðrum 
flugfélögum. Niðurstaðan verður því líklega nærri 20 
prósenta samdráttur í komum ferðamanna á árinu sem 
þýðir að gjaldeyristekjur vegna ferðaþjónustunnar 
minnka um liðlega 100 milljarða. Áhrifin eiga eftir að 
verða umtalsverð á rekstur margra fyrirtækja og um leið 
er ljóst að tekjuáætlanir ríkissjóðs og sveitarfélaga eru 
brostnar. Áætlun um tæplega eins prósents afgang á fjár-
lögum ríkisins mun að óbreyttu ekki ganga eftir.

Hversu djúp verður niðursveiflan? Samkvæmt nýrri 
þjóðhagsspá Hagstofunnar er gert ráð fyrir að lands-
framleiðslan skreppi saman á þessu ári um 0,2 prósent 
en í fyrra mældist hagvöxturinn 4,6 prósent. Hætt er 
hins vegar við því að sú spá eigi eftir að reynast helst til 
of bjartsýn. Hagkerfið hefur orðið fyrir tvöföldum skelli 
á skömmum tíma – bæði vegna loðnubrests og gjald-
þrots WOW air – sem á eftir að valda því að útflutnings-
tekjur þjóðarbúsins munu dragast nokkuð saman. 
Fyrirtæki í ferðaþjónustu, sem eru mörg hver núna að 
horfa upp á tugprósenta samdrátt á milli ára, munu 
fækka starfsfólki og sum eiga eftir að lenda í rekstrar-
erfiðleikum. Bankarnir þurfa að búa sig undir frekari 
afskriftir vegna útlána tengdum atvinnugreininni.

Það er hins vegar lítil ástæða til að örvænta. Hag-
kerfið hefur aldrei verið betur í stakk búið til að takast 
á við skammvinnar efnahagsþrengingar. Ísland er orðið 
að lánveitanda við útlönd, Seðlabankinn ræður yfir 
meira en 700 milljarða óskuldsettum gjaldeyrisforða og 
skuldir heimila, fyrirtækja og ríkissjóðs eru lágar í sögu-
legu samhengi. Nú þegar slaki hefur tekið við af spennu 
hljóta stjórnvöld við þær aðstæður að horfa til þess 
hvort hægt sé að ráðast í enn umfangsmeiri fjárfestingar 
í innviðum landsins á komandi árum. Slíkt myndi ekki 
aðeins sporna gegn því að samdrátturinn verði dýpri en 
ella heldur einnig skapa grunn að hagvexti framtíðar-
innar og um leið styrkja grunnstoðir ferðaþjónustunnar.

Kjöraðstæður eru að skapast fyrir Seðlabankann til að 
lækka vexti verulega á komandi misserum. Það endur-
speglast meðal annars í því að verðbólguálag á skulda-
bréfamarkaði sem og verðbólguvæntingar markaðsaðila 
hafa lækkað mikið að undanförnu. Næstkomandi 
miðvikudag verður fyrsta vaxtaákvörðunin eftir fall 
WOW air og gerð nýrra kjarasamninga á almennum 
vinnumarkaði. Ágætis fyrsta skref peningastefnunefnd-
arinnar til að leggja sitt af mörkum í þessum breytta 
efnahagsveruleika væri að lækka vexti bankans úr 4,5 
prósent í fjögur prósent. Það hlýtur að ganga eftir.

Niður á jörðina 

Önnur og alvarlegri mál
Á meðan meginþorri þjóðarinn-
ar skemmti sér yfir Eurovision 
og umræðunum sem sköpuðust 
í kjölfarið þá hélt þjóðfélagsum-
ræðan áfram um önnur og alvar-
legri mál. Í útvarpsþættinum 
Sprengisandi í gær mættust Ólína 
Þorvarðardóttir, fyrrverandi 
þingmaður, og Halldóra Mogen-
sen, formaður velferðarnefndar, 
til að ræða nýju þungunarrofs-
lögin. Talaði Ólína um að málið 
hefði þyrft mun lengri og dýpri 
umræðu í samfélaginu, en á sama 
tíma talaði hún um að henni liði 
illa með umræðuna. Spurning 
hvort það hafi ekki einmitt verið 
best að klára málið í þetta mikilli 
sátt meðal bæði þings og þjóðar.

Engar áhyggjur  
af orkupakkanum
Palestínuborði Hatara á Euro-
vision vakti mikla athygli. Bæði 
hér á landi og víðar. Fjörið var 
mikið á Twitter en enn meira 
innan samfélagsmiðlahópa sem 
hatast við Palestínumenn. Sést 
bersýnilega á umræðunum þar 
að hatarar Hatara eru þeir sem 
styðja Ísraelsríki á þeim forsend-
um að ríkið sjálft er fyrsta skrefið 
í átt að heimsendi í Opinberunar-
bókinni. Röksemdafærslan er 
eftir því. Hefur því einnig verið 
slengt fram að Hatari hafi átt að 
beina sjónum almennings frá 
þriðja orkupakkanum. Slíkar 
áhyggjur eru með öllu óþarfar þar 
sem fimm þingmenn Miðflokks-
ins hafa raðað sér á mælendaskrá 
í dag. arib@frettabladid.is
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Sparneytnir sportjeppar
www.renault.is

Renault Captur
Verð: 3.650.000 kr.

Renault Kadjar
Verð: 4.690.000 kr.

Renault Koleos
Verð: 6.250.000 kr.

Óvenju ríkulegur staðalbúnaður og nýjasta tækni
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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
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862 2516
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Að mínu siðferðislega 
fallvalta mati áttu tveir 
aðilar, Jon Ola Sand, fram-
kvæmdastjóri Júróvisjón, 
og siðanefnd Alþingis, 

einstaklega slæma daga í síðustu viku. 
Hvorugur gerði gott mót. Bæði Jon Ola 
Sand og siðanefndin reyndu í vikunni 
að vera einhvers konar siðferðislegir 
áttavitar. Sussað var á annað fólk. 
Spurningarnar sem við það hafa 
vaknað eru í meira lagi bitastæðar.

Ég hef rökstuddan grun um að 
siðanefnd Alþingis hafi með sínu áliti 
um tiltekið orðalag Þórhildar Sunnu 
Ævarsdóttur náð að kippa grundvell-
inum svo til algjörlega undan eigin til-
verurétti, ef hann var þá yfirleitt ein-
hver. Orðalag siðanefndar sjálfrar um 
Þórhildi Sunnu má í raun nota um álit 
siðanefndarinnar líka. Álit hennar er 
„til þess fallið að kasta rýrð á Alþingi 
og skaða ímynd þess“. Hugsanlegt er 
að siðanefndin hafi misskilið hlutverk 
sitt og talið að hún ætti að storka fólki 
siðferðislega. Það er einmitt það sem 
hún hefur gert. Siðferðisleg álitamál 
blasa við sem aldrei fyrr.

Steikt fyrirbrigði
Siðanefnd einhverra þriggja einstakl-
inga er auðvitað svolítið steikt fyrir-
brigði í sjálfu sér. Þarf úrskurð siða-
nefndar til að segja fólki að ummæli 
þingmannanna á Klausturbarnum 
hafi verið siðlaus? Sér það ekki hver 
maður? Eða ekki? Dæmir ekki hver 
fyrir sig? Er einhver að bíða eftir áliti 
siðanefndar, svo hann geti ákveðið 
sig? Átti Ágúst Ólafur að bíða eftir 

úrskurði siðanefndar áður en hann 
ákvað að axla ábyrgð á hegðun sinni 
og fara í áfengismeðferð? Hvaða til-
gangi þjónar álit siðanefndar í siðuðu 
samfélagi þar sem fólk leitast við að 
taka sjálft siðferðislegar ákvarðanir? 
Mér sýnist niðurstaðan blasa við: 
Einungis í siðlausu samfélagi þarf 
siðanefnd. Í samfélagi þar sem enginn 
hefur siðferðisvitund, þar þarf nefnd. 
Og Ísland er sem betur fer ekki komið 
þangað. Alveg.

Hið siðlega hjá siðanefndinni á 
þessum tímapunkti væri að leggja 
sig niður með rökstuddu áliti. Í máli 
Þórhildar Sunnu hefur siðanefndinni 
tekist að snúa málum á haus og 
einmitt tekist í sjálfu sér að sýna að 
siðir verða ekki afgreiddir af nefnd. 
Siðir eru þjóðfélagsins. Sjálfsagt var 
nefndin að vanda sig en veruleikinn 
blasir við. Ásmundur Friðriksson fékk 
of mikið af aksturspeningum. Slíkt 
hátterni er ekki til siðferðislegrar 
fyrirmyndar, finnst mörgum. Þing-
mönnum ber að sýna hófsemi þegar 
aðgangur að opinberu fé er annars 
vegar. Það að Þórhildur Sunna segist 
geta rökstutt þær grunsemdir sínar 
að Ásmundur hafi með þessu hátterni 
dregið sér fé, er ekki nema sjálfsagt. 
Það er Ásmundar að svara þeim grun-
semdum, ekki siðanefndar. Geti hann 
það ekki — sem mér sýnist hann hafa 
átt í verulegum erfiðleikum með — þá 
verður hann að eiga það yfir höfði sér 
að verulegur fjöldi fólks telur að hann 
hafi vísvitandi rukkað til sín of mikið 
fé og að hann hafi ekki gert það óvart. 
Og þannig er það.

Nefnd trompar ekki lýðræðið
Í raun mætti halda því fram að tilvist 
siðanefndar Alþingis sé viss móðgun 
við lýðræðið og siðferðisvitund fólks 
almennt. Fólk kýs alþingismenn. Svo 
rammt kveður að lýðræðislegum 
rétti fólks til að velja þá aðila sem því 
sýnist, að jafnvel mætti ímynda sér að 
Flokkur siðlausra byði einhvern tím-
ann fram. Hann hefði það á stefnuskrá 
sinni að rífa kjaft, fara með dylgjur 
og reyna með öllum brögðum að nýta 
sér glufur í kerfinu til að skara eld að 

eigin köku. Ef slíkur f lokkur fengi 
mikið fylgi, á nákvæmlega þessum 
forsendum, þá hefur fólkið talað. Siða-
nefnd gæti í kjölfarið gefið út eitt álit á 
dag til fordæmingar á hegðun þessara 
fulltrúa, en álitin hefðu enga þýðingu. 
Nefndin trompar aldrei lýðræðið. 
Það er gagnvart kjósendum, en ekki 
nefndinni, sem þingmenn svara fyrir 
gjörðir sínar.

Hvað Sand varðar
Víkur þá sögunni að Sand. Ég vil 
meina að þessi alla jafna góðlegi 
maður hafi ekki gert gott mót í liðinni 
viku af svipuðum ástæðum og siða-
nefnd Alþingis. Hann sneri siðferði á 
haus. Af fréttum að dæma virðist Jon 
Ola Sand hafa haft verulegar áhyggjur 
af Hatara og leitast við að koma í veg 
fyrir að hljómsveitarmeðlimir sýndu 
heilbrigðan hug sinn til mannrétt-
inda á þessari f lugeldasýningu friðar 
og kærleika. Ef Sand hefur sterka 
siðferðisvitund, þá ætti hann að vera 
heima hjá sér núna að hugsa þetta: 
Hvað var ég að spá?

Ætti ekki veröldin að vera frekar 
svona: Ef þjóð ætlar að fara með 
hernaði gegn annarri þjóð og varpa 
jafnvel sprengjum á börn, er þá hægt 
að bjóða listafólki með einhverja sam-
visku upp á það að grjóthalda kjafti 
og syngja bara um ást og frið í slíku 
landi? Hvorki Sand né siðanefnd getur 
fyrirskipað frið, ef friður ríkir ekki. 
Það verður ekki komist hjá gagnrýni, 
hefði Sand átt að segja við Ísrael. Og 
siðanefndin við Ásmund. Þið verðið 
að feisa gjörðir ykkar. Þannig er lífið.

Sand og siðanefndin

Orðalag siðanefndar sjálfrar um 

Þórhildi Sunnu má í raun nota 

um álit siðanefndarinnar líka. 

Álit hennar er „til þess fallið að 

kasta rýrð á Alþingi og skaða 

ímynd þess“. Hugsanlegt er að 

siðanefndin hafi misskilið hlut-

verk sitt og talið að hún ætti að 

storka fólki siðferðislega. Það er 

einmitt það sem hún hefur gert. 

Siðferðisleg álitamál blasa við 

sem aldrei fyrr.
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Ekki spila 
með 
framtíðina 
okkar

Við styðjum áframhaldandi aðild Íslands að EES-
samningnum. Við viljum frjálst, opið og alþjóðlegt 
samfélag og stöndum saman gegn einangrunarhyggju.

Birting þessarar auglýsingar er kostuð af fólkinu á myndunum.





Haukar - Selfoss 30-32 
Haukar: Brynjólfur Snær Brynjólfsson 7, 
Adam Haukur Baumruk 6, Orri Freyr Þor-
kelsson 5, Heimir Óli Heimisson 4, Tjörvi 
Þorgeirsson 4, Daníel Þór Ingason 3, Ásgeir 
Örn Hallgrímsson 1. 
Selfoss: Atli Æ. Ingólfsson 10, Elvar Ö. Jóns-
son 6, Hergeir Grímsson 5, Haukur Þrastar-
son 4, Árni S. Steinþórsson 2, Guðjón Baldur 
Ómarsson 2,  Alexander Már Egan 1, Nökkvi 
Dan Elliðason 1, Guðni Ingvarsson 1.  
Staðan í rimmunni um Íslandsmeistara-
titilinn í handbolta karla er 2-1 Selfossi í vil. 
Liðin mætast í fjórða leik sínum í Hleðslu-
höllinni á Selfossi á miðvikudaginn kemur.  
Þar getur Selfoss orðið Íslandsmeistari. 

Nýjast

Olísddeild karla

ÍBV - Víkingur 1-1 
0-1 Rick Ten Voorde (vítaspyrna) (71.), 1-1 
Jonathan Glenn (90.). Rautt spjald: Felix Örn 
Friðriksson (70.).   

Stjarnan - KA 0-2 
0-1 Ólafur Aron Pétursson (50.), 0-2 Elfar 
Árni Aðalsteinsson (55.) 

Breiðablik - ÍA 0-1 
Einar Logi Einarsson (90.).  
Umferðinni lýkur með leikjum FH og Vals, 
KR og HK og Grindavíkur og Fylkis sem fram 
fara í kvöld og hefjast allir klukkan 19.15. 

Pepsi-deild karla 

Inkasso-deild kvenna

Efri
Þróttur 6
Augnablik  6
FH 4
ÍA  4
Tindastóll 3
  

Neðri 
Grindavík  3 
Afturelding  1
Fjölnir 1
Haukar  0 
ÍR 0

ÍR - Augnablik 0-2 
0-1 Melkorka Ingibjörg Pálsdóttir (78.), 0-2 
Helga Marie Gunnarsdóttir (81.).    

Haukar - Þróttur 1-2 
0-1 Linda Líf Boama (13.), 1-1 Sæunn Björns-
dóttir (35.), 1-2 Lauren Wade (88.).  

Grindavík - Afturelding 2-1 
1-0 Birgitta Hallgrímsdóttir (24.), 2-0 Birg-
itta Hallgrímsdóttir (87.), 2-1 Áslaug Gyða 
Birgisdóttir (sjálfsmark) (88.).  

Fjölnir - ÍA 1-3 
0-1 Erla Karitas Jóhannesdóttir (60.), 0-2 
Ólöf Sigríður Kristinsdóttir (64.), 1-2 Hjördís 
Erla Björnsdóttir (78.), 1-3 Veronica Líf 
Þórðardóttir (90.).   

Tindastóll - FH 4-6 
1-0 Jacqueline Altschuld (13.), 1-1 Nótt 
Jónsdóttir (18.), 2-1 Murielle Tiernan (21.), 
3-1 Guðrún Jenný Ágústsdóttir (24.), 3-2 
Helena Ósk Hálfdánardóttir (35.), 3-3 Nótt 
Jónsd. (47.), 3-4 Nótt Jónsd. (64.), 3-5 Hel-
ena Ósk (72.), 3-6 Margrét Sif Magnúsdóttir 
(76.) 4-6 Vigdís Edda Friðriksdóttir (85.). 

SUND Sundmaðurinn Anton Sveinn 
McKee keppti um helgina í þremur 
greinum, 50, 100 og 200 metra 
bringusundi á TYR Pro Swim Series 
mót inu sem fram fór í Bloom ingt on 
í Indi ana í Banda ríkj un um.

Anton Sveinn náði mjög góðum 
árangri á mótinu en hann synti sig 
inn á HM í 50 metra laug sem haldið 
verður í Gwangju í Suður-Kór-
eu í lok júní. Ant on Sveinn synti 
á tím an um 27,73 sek únd um í  50 
metra  bringusundi  en þar með 

bætti hann tíu ára gamalt Íslands-
met Jakobs Jóhanns Sveins sonar. 
Ant on hafnaði svo í þriðja sæti í 100 
metra bring u sundi en hann synti 
á tím an um 1:00,62 og var nálægt 
Íslandsmeti sínu í greininni. Blaðið 
var farið í prentun áður en hann 
synti 200 metrana á mótinu

Næsta verkefni Antons er þátt-
taka hans með íslenska liðinu á 
Smáþjóðleikunum sem haldnir 
verða í Svartfjallalandi um næst-
komandi mánaðamót. – hó

Anton Sveinn mun synda 
á HM í Suður-Kóreu

Anton Sveinn stóð sig vel í Bandaríkjunum um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

Selfoss getur orðið meistari á miðvikudaginn 

GOLF Ólafía Þór unn Krist ins dótt-
ir, atvinnukylfingur úr GR, hefur 
fengið boð um að leika á Pure Silk 
Champ i ons hip mótinu í golfi. 

Mótið er hluti af LPGA-mótaröð-
inni en Ólafía Þórunn er ekki með 
fullan keppnisrétt á mótaröðinni 
á þessu keppnistímabili. Mótið fer 
fram dag ana 23.-26. maí.

Ólafía hef ur tekið þátt í sex mót-
um á Sy metra-mótaröðinni þeirri 
næststerk ustu í Banda ríkj un um á 
þessari leiktíð. Þetta verður fyrsta 
LPGA-mótið sem hún tekur þátt í á 
þessu tíma bili.

Ólafía mun því leika á tveim ur 
LPGA-mót um í röð en hún öðlaðist 
þátt töku rétt á opna banda ríska 
meist ara mót inu fyrr í sum ar en 
opna banda ríska fer fram dag ana 
30. maí til 2. júní. – hó

Ólafía á leið á 
LPGA-mót

 Selfoss hafði betur þegar liðið mætti Haukum í þriðja leik liðanna í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla í Schenker-höllinni í 
gærkvöldi. Selfoss er nú 2-1 yfir í einvíginu og getur orðið Íslandsmeistari í fyrsta skipti í sögu félagsins á miðvikudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐ
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FÓTBOLTI Úrslitaleikur ensku bikar-
keppninnar í knattspyrnu karla 
varð aldrei spennandi þetta árið en 
Manchester City sýndi mátt sinn 
og megin þegar liðið valtaði yfir 
Watford í leik liðanna á Wembley. 
Raheem Sterling skoraði þrjú marka 
Manchester City í leiknum en 
Gabriel Jesus, sem átti stóran þátt 
í einu marka Sterling, David Silva 
og Kevin De Bruyne skoruðu sitt 
markið hver.

Manchester City varð þar af leið-
andi fyrsta karlaliðið til þess að vera 
á sama tíma deildarbikarmeistari, 
bikarmeistari og ríkjandi enskur 
meistari. Kvennalið Arsenal hafði 
áður náð þessum árangri vorið 2007 
en það lið vann raunar enn fremur 
Meistaradeild Evrópu á þeirri leik-
tíð. Manchester City hefur nú unnið 
fyrrgreindar keppnir í fimm af síð-
ustu sex skiptum sem keppt hefur 
verið í þeim.

Tvö önnur ensk lið hafa sett 
saman annars konar þrennur á einu 
og sama keppnistímabilinu. Liver-
pool hefur gert það tvívegis en vorið 
1984 varð liðið enskur meistari, 
vann enska deildabikarinn og vann 
Evrópukeppni meistaraliða undir 
stjórn Joe Fagan. Liverpool vann 
svo enska bikarinn, enska deilda-
bikarinn og Evrópukeppni félags-
liða árið 2001.

Manchester United vann þrennu 
sem samanstóð ef enska meistara-
titlinum, enska bikarnum og sigri í 
Meistaradeild Evrópu með Sir Alex 
Ferguson við stjórnvölinn árið 1999.

Þá setti Manchester City tvö 
önnur met og jafnaði annað í 
þessum leik. Liðið skoraði 26 mörk 
í keppninni á þessari leiktíð sem 

Manchester City tókst að 
landa þrennunni um helgina 
Manchester City varð um helgina fyrsta karlaliðið til að verða handhafi þeirra þriggja stóru titla sem 
keppt er um á enskri grundu ár hvert. Liðið hafði tryggt sér sigur í enska deildabikarnum, enska meist-
aratitilinn og liðið lyfti enska bikarnum á laugardaginn. Sigurinn í úrslitaleiknum var aldrei í hættu.   

Vincent Kompany, fyrirliði Manchester City, lyftir hér bikarnum á loft og liðsfélagar hans fagna bikarmeistaratitlinum vel og innilega. Manchester City 
burstaði Watford með sex mörkum gegn engu í bikarúrslitaleiknum á laugardaginn og er þar af leiðandi þrefaldur meistari. NORDICPHOTOS/GETTY

Pep Guardiola ræðir hér við Raheem Sterling eftir leik. NORDICPHOTOS/GETTY

Manchester City setti 

met í fjölda marka skor-

uðum á einu tímabili í ensku 

bikarkeppninni, jafnaði met 

yfir stærsta sigurinn í 

úrslitaleik keppinnar og 

vann svo sinn 50. leik í 

öllum keppnum sem engu 

ensku liði hefur áður tekist. 

er það mesta í sögu keppninnar en 
fyrra metið átti Chelsea með því 
að skora 20 mörk. Þetta var svo 50. 
sigur liðsins á leiktíðinni í öllum 
keppnum sem er met. Manchester 
City jafnaði svo 116 ára gamalt met 
Bury frá árinu 1906 yfir stærsta 
sigur liðs í úrslitaleik ensku bikar-
keppninnar í knattspyrnu karla.

Guardiola, sem var þarna að 
vinna sinn 27. stóra titil sem knatt-
spyrnustjóri, er nú einn af þeim 
átta knattspyrnustjórum sem hefur 
unnið enska deildabikarinn, enska 
bikarinn og enska meistaratitil-
inn. Bill Nicholson, Don Revie, Joe 

Mercer, Dalglish, George Graham, 
Ferguson og José Mourinho höfðu 
áður náð þeim áfanga.

Það er til marks um fullkomn-
unaráráttu og vilja hans til þess að 
vera sífellt að bæta liðið sitt að hann 
eyddi drykklangri stund í miðri 
sigurgleði liðsins til þess að fara yfir 
taktísk atriði með Raheem Sterling 
sem skoraði þrennu í leiknum.

Þetta var kveðjuleikur belgíska 
varnarmannsins Vincents Komp-
any sem verið hefur fyrirliði liðsins 
undanfarin ár, en hann er að taka 
við sem spilandi aðstoðarknatt-
spyrnustjóri hjá uppeldisfélagi sínu 
Anderlecht í sumar. Kompany hefur 
fjórum sinnum orðið enskur meist-
ari með Manchester City, fjórum 
sinnum unnið enska deildabikarinn 
og þetta var í þriðja sinn sem hann 
lyftir enska bikarnum.

Manchester City fékk verðuga 
samkeppni frá Liverpool um enska 
meistaratitilinn á þessari leiktíð 
eftir að hafa rústað deildinni og sett 
met með því að vinna deildina með 
því að fá 100 stig árið áður. Það sem 
ætti kannski að hræða stuðnings-
menn Liverpool sem og annarra liða 
er að Manchester City vann þessa 
þrjá titla með Kevin De Bruyne 
meiddan lungann úr leiktíðinni.

De Bruyne kom inn á sem vara-
maður um miðbik seinni hálfleiks 
í þessum leik og var skömmu síðar 
búinn að skora eitt mark og leggja 
upp annað. Manchester City mun 
síður en svo slaka á klónni á næsta 
keppnistímabili og nú er það hinna 
liðanna að spýta í lófana og freista 
þess að taka fram úr City sem verð-
ur hægara sagt en gert. 
hjorvaro@frettabladid.is

HANDBOLTI El ver um varð í gær-
kvöldi norskur meistari í handbolta 
karla en með liðinu leika Íslending-
arnir Sigvaldi Björn Guðjónsson og 
Þráinn Orri Jónsson.

El ver um bar sigur úr býtum gegn 
Ar en dal 31-28 í þriðja úr slita leik lið-
anna og El ver um bar þar af leiðandi 
sigurorð í ein víginu 3-0. Elverum 
mun því verða fulltrúi Noregs í for-
keppni Meist ara deild ar Evr ópu á 
næsta keppnistímabili.

Sig valdi Björn var marka hæst-
ur í liði El ver um í leiknum en 
hann skoraði átta mörk í níu skot-
tilraunum sínum.

Þrá inn Orri Jóns son sem var að 
leika sinn síðasta leik fyrir Elverum 
og mun að öllum líkindum leika á 
Íslandi á næstu leiktíð náði hins 
vegar ekki að kom ast á blað. – hó

Sigvaldi og 
Þráinn norskir 
meistarar

HANDBOLTI Daní el Þór Inga son, 
leikmaður karlaliðs Hauka í hand-
bolta og landsliðsmaður, hef ur gert 
þriggja ára samn ing við danska 
úrvalsdeildarliðið Ribe-Es bjerg.

Þetta kem ur fram í tilkynningu 
á heimasíðu fé lags ins en Daníel Þór 
verður liðsfélagi Rúnars Kárasonar 
sem gekk til liðs við félagið fyrir 
keppnistímabilið.

„Mér fannst þetta vera rétti tíma-
punkturinn til þess að takast á við 
nýja áskorun á ferli mínum eftir að 
hafa leikið nokkur tímabil heima. 
Ribe-Esbjerg er félag með mikinn 
metnað og forráðamenn félags-
ins sýndu mér mikinn áhuga. Þess 
vegna ákvað ég að ganga til liðs við 
félagið," segir Daníel meðal annars 
um vistaskiptin í samtali við heima-
síðu félagsins.

Þessi 23 ára gamla skytta og varn-
armaður hefur verið í lykilhlutverki 
hjá Haukum síðustu ár en liðið er 
ríkjandi deildarmeistari og leikur 
þessa dagana til úrslita á Íslands-
mótinu við Selfoss. – hó

Daníel Þór til 
Ribe-Esbjerg 

Daníel Þór Ingason mun leika í Dan-
mörku á næsta keppnistímabili. 

FÓTBOLTI Lærisveinar Guðjóns 
Þórðar sonar og Heim is Guðjóns son 
unnu báðir sigra þegar liðin léku í 
fær eysku úr vals deild inni í knatt-
spyrnu karla í gær.

NSÍ sem leikur undir stjórn Guð-
jóns efndi til markaveislu þegar 
liðið sótti EB/ Streym ur heim en 
þegar upp var staðið urðu lokatölur 
í leiknum 8-1 gestunum frá Runavík 
í vil. Klæm int Andras son var maður 
leiks ins en hann skoraði fimm mörk 
í leikn um.

HB sem varð færeyskur meistari 
með Heimi við stjórnvölinn land-
aði svo 4-1 sigri gegn KÍ sem trónir 
á toppi deildarinnar. Brynj ar 
Hlöðvers son var ónotaður vara-
maður hjá HB.

KÍ er áfram í topp sæti deild ar inn-
ar þrátt fyrir tapið en liðið er með 
23 stig, NSÍ er í öðru sæt inu með 22 
og HB er svo í fimmta sæt inu með 
18 stig. – hó

Guðjón áfram  
í öðru sæti 

2 0 .  M A Í  2 0 1 9   M Á N U D A G U R14 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

 M
Á

N
U

D
A

G
U

R
   

 2
0.

 M
A

Í 2
01

9

Osushi 
Tryggvagötu

30% afsláttur 
í hádeginu alla virka daga 

Þórður Helgi er mikill dýravinur. Kötturinn hans hefur meira fylgi en hann á Instagram en hér er hann með heimilishundinum Brúnó. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Staddur í kvæði eftir 
Bubba Morthens
Útvarps- og tónlistarmaðurinn Þórður Helgi Þórðarson á Rás 2, betur 
þekktur sem Doddi litli, var kallaður Doddi snobb í eina tíð. Hann segist þó 
ekkert merkilegur með sig, bara hræddur, feiminn og leiðinlegur. Doddi 
verður fimmtugur 1. júní og ætlar að gefa þjóðinni afmælisplötu með hlið-
arsjálfi sínu, Love Gúrú, sem hann á akkúrat ekkert sameiginlegt með.    ➛2



Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum. 
Námið er opið öllum þeim sem vilja læra leiðsögn erlendra og innlendra ferða-
manna um Ísland.

Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.

Námið:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
• Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á sínu sviði.
Boðið er upp á dag eða kvöldnám auk þess sem farið verður í fjölda vettvangsferða.

Umsögn: „Fyrir nokkrum árum stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum mínum. Fjölmargir kennarar komu
að kennslunni sem áttu auðvelt með að ná til mín, auka áhuga minn á náms-
efninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið
okkar er. Auk þess hvöttu þeir okkur til að virða landið okkar. Kennararnir
voru mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma
efninu til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og það eru spennandi tímar framundan.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM Í ATVINNULÍFINU

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

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

Umsjónarmenn efnis: | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson 
benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725  | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, 
s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja @frettabladid.is, s. 550 5765  |Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@
frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Útvarpsmaðurinn Þórður 
Helgi er flestum kunnur 
sem Doddi litli. En hvernig 

stendur á þessu gælunafni? Var ein-
hver Doddi í kringum hann stærri?

„Nei, það var enginn Doddi 
stærri en ég,“ svarar Þórður Helgi. 
„Þetta er ömurleg saga og við 
sjálfan mig að sakast. Ég var að 
hefja útvarpsferilinn á X-inu og 
kynnti mig jafnan sem Þórð Helga í 
loftinu en náði ekkert að skapa mér 
nafn. Þarna voru allir með gælu-
nafn; Þossi, Addi B, Hansi B, Raggi B 
og Þórður Helgi var ekki mjög kúl. 
Á sama tíma var Gaui litli í öllum 
auglýsingum. Ég var þá nýbúinn að 
raka á mér hausinn í fyrsta sinn og 
var bara ekkert svo ólíkur Gauja. Ég 
skellti mér því bara beint í Dodda 
litla. Nafnið hefur loðað við mig í 
25 ár og enn hafa margir ekki hug-
mynd um hvað ég heiti þótt ég taki 
það alltaf skýrt fram að nafn mitt er 
Þórður Helgi.“

Hélt að hann myndi deyja
Í æðum Þórðar rennur vestfirskt 
blóð úr báðum ættum en hann ólst 
upp hjá móðurömmu sinni og afa í 
Njarðvík á Reykjanesskaganum.

„Ég held ég hafi verið alveg 
prýðilegur krakki en ég er heilt yfir 
leiðinlegur og var ekkert minna 
leiðinlegur sem barn. Mamma 
flutti vestur um haf þegar ég var 
fjögurra ára en pabbi tók ekki í mál 
að ég færi með henni og úr varð að 
mér var komið fyrir hjá ömmu og 
afa, þeim til lítillar gleði, ef ég segi 
hreina satt. Það var sennilega ekki 
fyrsta val ömmu og afa að fá þetta 
dýr til viðbótar á sitt heimili en 
pabbi var ekki í aðstöðu til að hafa 
mig hjá sér,“ útskýrir Þórður sem 
var blítt og gott barn.

„Ég er frekar næs að upplagi en 
það er mikið um misskilning þegar 
ég á í hlut og margt sem gerðist 
óvart. Ég gerði því helling af mér, en 
ekkert sem ég ætlaði að gera. Þann-
ig er saga lífs míns.“

Þegar Þórður stálpaðist flutti 
móðir hans aftur til Íslands og þau 
áttu sumrin saman á Ísafirði.

„Ég dreif mig svo í fiskvinnslu í 
Súðavík tvítugur, náði mér í konu 
og gifti mig, eignaðist barn, skildi 
og fór aftur suður,“ upplýsir Þórður 
og rifjar upp minningu að vestan.

„Kominn á Súðavík var ég allt í 
einu staddur í kvæði eftir Bubba 
Morthens. Það var mikið högg fyrir 
lítinn dreng frá Njarðvík að fara 
einn í 250 tonna löndun eftir að hafa 
ekki gert handtak í tvo mánuði. Ég 
hélt ég mundi deyja. Eftir að hafa 
alltaf búið hjá ömmu og afa var 
sjokk að vera í fyrsta skipti einn úti 
á landi þar sem ég þekkti engan og 

bjó að auki í verbúð. Það var mikil 
manndómsvígsla og sama dag og 
ég kom til Súðavíkur var Bubbi 
með tónleika í þorpinu. Verbúðar-
fólkið spurði hvort ég ætlaði ekki 
að koma með en ég fór ekki. Mér 
hafði liðið svo ósköp vel í örygginu 
heima og þótt ég hefði farið fáein 
sumur vestur til mömmu voru mikil 
viðbrigði að standa allt í einu einn á 
eigin fótum vestur á Fjörðum. Ég var 
svo mikill aumingi og tónleikar með 
Bubba voru mér ekki efstir í huga.

Hræddur; ekki snobbaður
Þórður vaknar alla virka morgna 
til að ganga í Morgunverkin á Rás 2 
og veita samfylgd sína í lífi og starfi 
landsmanna; gleði og sorg.

„Ég setti þá stefnu snemma í 
lífinu að vinna í útvarpi og veit 
ekki hvaðan sú fluga kom í hausinn 
á mér. Það hlýtur að hafa verið 
eftir að Rás 2 hóf útsendingar 
því ekki þótti mér gamla Gufan 
skemmtileg sem krakki. Verandi 
Suðurnesjamaður ólst ég upp við 
Kanaútvarpið og Kaninn fór með 
mér í háttinn á hverju kvöldi. Mér 
þykir alltaf gaman að vera í útvarpi 
og aldrei erfitt, og þótt erfiðleikar 
banki upp á í lífinu eða ég sparki tá 
í vegg áður en ég fer í útsendingu 
tek ég hvorki sársauka né fýlu með 
mér í stúdíóið,“ segir Þórður sem 
er þekktur fyrir hressleika og létta 
lund í útvarpinu.

„Ég er heilmikið líkur þessum 
útvarpsgaur. Ég er til dæmis álíka 
vitlaus og hann, en kannski ekki 
alveg jafn glaður. Ég bara stend í 
þeirri trú að fólk vilji heldur heyra 
í léttum gaur en þunglyndum. í 
raunveruleikanum er ég hins vegar 
„dead boring“ náungi. Ég er fárán-
lega heimakær og fer helst ekki til 
útlanda. Ég fer í vinnuna og heim 
aftur og þá er það upptalið, fyrir 
utan fótboltaleiki með stelpunni 
minni í Leikni,“ segir Þórður hinn 
alvarlegasti.

„Margir halda að ég sé hrókur 
alls fagnaðar en ég er rosalega 
feiminn og frekar ómannblendinn. 
Það hefur ágerst með árunum og ég 
stend sjálfan mig að því að hverfa 
frekar út í horn en að blanda geði. 
Ég var oft kallaður Doddi snobb á 
árum áður því fólk fékk á tilfinn-
inguna að ég væri svo snobbaður 
og merkilegur með mig að ég vildi 
ekki tala við það og væri jafnvel fúll 
út í það. Ég er samt ekkert fúll, bara 
hræddur, og þannig var það líka 
löngu áður en ég byrjaði í útvarpi.“

Kann að kveikja í fólki
Hliðarsjálf Þórðar er gleðidiskó-
stjarnan Love Gúrú og sá er allt 
annað en feiminn.

„Því fleiri sem horfa eða hlusta 
á mig; því léttara finnst mér það. 
Á sviðinu sé ég áhorfendur ekki 
sem einstaklinga heldur birtist 
mér heildin sem stemning og fjör 
og þótt ég segi sjálfur frá kann ég 
að kveikja í mannskapnum þótt 

Doddi litli er Njarðvíkingur sem hefur unað hag sinum vel i Efra-Breiðholti undanfarin tuttugu ár. MYND/ERNIR

ekki sé margt í mig spunnið,“ segir 
Þórður sem dreymdi í æsku um 
að starfa í útvarpi eða sem popp-
stjarna.

„Mamma sagði mér að gleyma 
því en ég gerði samt hvort tveggja. Á 
unglingsaldri var ég í hljómsveitinni 
Mullet sem gaf út plötuna XXX árið 
1999 og eiginlega enginn veit af. 
Platan er safngripur og meistara-
stykki með eitís tölvutónlist en 
seldist svo illa að hægt var að kaupa 
hana á markaði fyrir eina krónu. Það 
var eina platan sem Valgeirsbakarí í 
Njarðvík gaf út,“ segir Þórður stoltur.

Love Gúru varð svo til í þættinum 
Ding Dong sem Þórður og Pétur 
Jóhann Sigfússon sáu um á útvarps-
stöðinni FM 95,7.

„Það er ekkert launungarmál að 
ég hafði óbeit á tónlistinni á FM 
á þeim tíma, þegar strákabönd 
og R&B var upp á sitt allra besta. 
Við Pétur höfðum gert nokkur 
flipplög saman fyrir Ding Dong 
og þegar ég bað hann um að semja 
með mér nýtt lag með fyndnum 
beatbox-kafla úr Rock You Baby 
með Justin Timberlake sagðist 
hann ekki nenna því og að ég gæti 
bara gert það sjálfur. Um sama leyti 
hafði ég hermt eftir Barry White í 
þættinum, sem Pétri þótti hlægi-
legt og sagði að ég væri eins og hinn 
íslenski Love Gúru. Þannig kom 
nafnið. Ég hafði ekki punginn í að 
koma fram sem Þórður Helgi heldur 
varð að finna mér karakter,“ upp-
lýsir Þórður og kímir.

Þrábeðinn um Love Gúrú
Í kjölfarið varð til grínlag sem sló 

rækilega í gegn með Love Gúrú.
„Mér að yrkisefni var setning úr 

Fóstbræðrum þar sem Jón Gnarr 
talar sem gömul kerling um að 
sleikja og sjúga. Textinn inni-
hélt meðal annars: „Ef þú átt við 
vandamál að stríða og kannt ekki 
að ríða, þarftu að bíða með maga-
sár og kvíða“. Það fór voða vel í 
FM-hnakkana sem vildu meira og 
er það Pétri Jóhanni og Jóni Gnarr 
að kenna að Love Gúrú kom inn í 
líf mitt,“ segir Þórður í gríni en við 
tóku nýir og óvæntir tímar.

„Þetta var á tíma Napster þar sem 
hægt var að stela lögum og ég stal 
langri útgáfu af lagi Deee-Lite þar 
sem ég fékk Þóru Sif vinkonu mína 
til að syngja Partí út um allt í stað 
Groove is in the heart. Það sló líka 
í gegn og Love Gúru varð alvöru 
stjarna sem kom fram á böllum en 
söng ekki einu sinni lagið. Ég mætti 
bara á svæðið með stællegri inn-
komu, stemningin kveikti í mér og 
allt varð kreisí,“ segir Þórður sællar 
minninga.

„Árið 2004 er hápunktur Love 

Gúrú en þá kom út plata og við 
fengum styrk frá Dominos og 
Durex til að túra um landið með 
plötusnúð, tvo dansara, söngkonu 
og mig án þess að þurfa nokkurs 
staðar að borga fyrir ferðir né 
gistingu. Nú er aðeins minni hiti í 
kringum Love Gúrú, væntanlega 
vegna þess að ég er að verða fimm-
tugur. Ég gæti trúað að það þyki 
ekki mjög töff að mæta á dansleik 
með fimmtugum manni í glimmer 
jogginggalla, hoppandi eins og 
hálfviti. Hann virkar vel „live“ en 
þrátt fyrir að ég hafi gefið út lög á 
þriggja ára fresti heyrast þau aldrei 
í útvarpi. Fólk hefur gaman af þeim 
í ákveðinni stemningu en ekki á 
mánudagsmorgni klukkan tíu. Ég 
spila þau vitaskuld ekki sjálfur í 
útvarpi en held samt að ég sé eini 
útvarpsmaðurinn sem er beðinn 
um Love Gúrú. Fólk lætur sig 
dreyma um að ég láti undan en það 
hef ég ekki gert og þætti það bara 
mjög asnalegt.“

Fimmtugur 1. júní
Þann 1. júní verður liðin hálf öld 
síðan Þórður Helgi kom í heiminn.

„Ég hlakka mikið til. Tilfinn-
ingin að verða fimmtugur er ekki 
eins óbærileg og ég óttaðist. Ég var 
með mikla aldurskomplexa þegar 
ég varð 35 ára en þeir hurfu þegar 
ég varð fertugur og eru jafnvel enn 
minni nú,“ segir Þórður sem gefur 
aðdáendum sínum spánnýja plötu 
með Love Gúrú í afmælisgjöf.

„Daginn fyrir afmælið mitt, 31. 
maí, kemur út nýtt lag og platan 
viku síðar. Síðar í sumar kemur líka 
út remix-plata og þá get ég lofað að 
fólk getur ekki setið kyrrt,“ segir 
Þórður í stuði.

Platan ber nafnið: „Dansaðu, 
fíflið þitt. Dansaðu!“

„Ég er gríðarlegt dansfífl þótt ég 
komist ekki í hálfkvisti við pabba 
sem er mesta dansfífl landsins, 
rétt rúmlega sjötugur. Hann er 
súmbakennari og var á tímabili 
eini karlinn á landinu með réttindi 
í kennslu í vatnssúmba,“ upplýsir 
Þórður um föður sinn Þórð Örn 
Guðmundsson.

„Ég fer ekki á dansgólf til þess 
eins að dansa en ef takturinn er 
góður er ég mættur og tek spor eða 
tvö bæði heima og hvar sem er. Ég 
hoppa líka mikið í gulum glans-
galla Love Gúrú og það er ástæðan 
fyrir því að tónlistin mín er svona. 
Ég kalla hana „silly hop“ eða bjána-
tónlist sem er gott að hoppa við.“

Fínn gaur sem varð vondur
Tilefni nýrrar plötu Love Gúru er 
fimmtán ára afmæli Partý Hetju, 
sem er fyrri platan hans. Í apríl 

kom út fyrsta lagið af plötunni, Mér 
er boðið, en í því eru Þórði til full-
tingis tónlistarfólkið Cell7, Steini 
Quarashi og Helgi í Úlfi Úlfi.

„Mig langaði að safna saman 
lögum sem ég hef gert í gegnum 
tíðina til að geta endanlega kvatt 
Love Gúrú. Þegar ég hlustaði á 
gömlu lögin varð mér ljóst að margt 
væri á mörkum hins ólöglega og 
því þyrfti ný lög til. Sjálfur er ég 
svo lélegur tónlistarmaður að ég fæ 
alltaf aðra til liðs við mig til að lagið 
hljómi betur og þar sem Ragna í 
Cell7 er uppáhalds rapparinn minn 
og Helgi uppáhalds pródúserinn 
minni í rapptónlist prófaði ég að 
banka upp á hjá þeim á Facebook. 
Ég spurði Helga hvort hann ætti 
nokkuð takta sem væru á leið í 
ruslið og Steini í Quarashi var strax 
til. Ég bjóst reyndar alls ekki við að 
Cellan yrði til en hún vildi vera með 
og allar mínar óskir rættust,“ segir 
Þórður sem fékk líka takt frá Bigga 
Veiru úr GusGus sem varð að lagi 
sem hann syngur með Unu Stefáns.

„Lagið er það langbesta sem ég 
hef gert og alveg spánný upplifun 
fyrir mig sem Love Gúrú að vera 
himinlifandi með útkomuna. 
Platan er algjör tímaskekkja og það 
var lyginni líkast hvernig tónlist 
var unnin. Allt gerðist í gegnum 
Facebook þar sem fólk henti á milli 
sín hugmyndum og hljóðbútum og 
lagið var komið án þess að ég hefði 
hitt samverkafólk mitt eða fengið 
að taka í hendurnar á því.“

Love Gúrú kemur fram á BBQ- og 
tónlistarhátíðinni Kótilettunni á 
Selfossi í júní, áttunda árið í röð.

„Ég kem fram sem Love Gúru 
þegar er kallað en Durex er hætt að 
styrkja mig og því túra ég minna 
um landið í sumar,“ segir Þórður og 
þvertekur fyrir að þeir Love Gúru 
eigi nokkuð sameiginlegt.

„Nei, akkúrat ekkert. Karakter-
inn var búinn til úr öllu sem ég fyrir-
lít og hata. Fyrsta lagið var klámvísa 
og það næsta snerti á kvenfyrir-
litningu, sem ég hef andstyggð á. 
Fyrsta platan innihélt líka samsafn 
tónlistar sem ég þoli ekki; Scooter, 
R&B og meira að segja Söguna af 
Nínu og Geira sem er leiðinlegasta 
lag sögunnar. Ég líki þessu stundum 
við kvikmyndina „Me, Myself & 
Irene“ með Jim Carrey sem lék 
góðan gæja sem varð vondur. Ég 
var svona fínn gaur en sat upp með 
Love Gúrú eftir að hafa unnið á FM 
í nokkur ár og hlustað á tónlistina 
sem þar var spiluð.“

Fylgstu með Þórði og kisunni hans 
á Instagram:  lilli_the_instacat og á 
Twitter: doddilitli.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛
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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. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

     

Eignamiðlun, sími 588 9090 
kynnir stórglæsilegt 350,3 fm 
vel staðsett einbýlishús með 

tvöföldum innbyggðum bílskúr. 
Hús og lóð var endurnýjað á vand-
aðan hátt árið 2008 og 2009. Innan-
hússhönnun var í umsjón AVH 
arkitekta og Hönnu Stínu. Dökkt 
parket setur svip sinn á húsið og 
hátt er til lofts. Lýsing hússins var 
hönnuð af Lúmex.

Eignin skiptist í forstofu/hol, 5 
svefnherbergi, 3 stofur, eldhús og 
3 baðherbergi ásamt þvottahúsi 
og gestasnyrtingu. Forstofa á neðri 
hæð með flísum, setbekk og mjög 
góðum skápum. Forstofuherbergi 
með parketi og skápum. Miðrými 
hússins er með innbyggðum 
innréttingum og hljómtækjum og 
þaðan er gengið út í bakgarðinn. 
Rúmgóð stofa og borðstofa, parket, 
Bang&Olufsen hljómtæki. Innan-
gengt er úr borðstofu í glæsilegt 
eldhús. Eldhúsið er sérlega vel 
útbúið og með miklum innrét-
tingum, stórri eyju með brúnum 
marmara á borðum og vönduðum 
Miele heimilistækjum, þrír ofnar, 
vínkælir og tvöfaldur ísskápur fylgja. 
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar 
með haganlegum lausnum og allur 
frágangur er til mikillar fyrirmyndar.

Á sér gangi er flísalögð gestasnyrt-
ing, stórt herbergi með parketi og 

skápum og sér baðherbergi er inn af. 
Mikið skápapláss er á gangi. Þvotta-
hús er með bakinngangi og mjög 
góðu skápaplássi.

Glæsilegur sérhannaður stigi á 
milli hæða setur einstakan svip á 
miðrými hússins sem bæði er bjart 
og hátt til lofts. Á efri hæð er stórt 
sjónvarpshol/setustofa með innrétt-
ingum. Baðherbergi með sturtu-
klefa, baðkari og innréttingu. Inn-
byggð lýsing. Rúmgott herbergi með 
parketi og innbyggðum skápum. 
Herbergi með parketi og skápum. 
Rúmgóð glæsileg hjónasvíta með 
svölum, fataherbergi og fullbúnu sér 
baðherbergi.

Allar innréttingar í húsinu eru 
sérsmíðaðar af HBH innrétting-
um. Gólfefni eru sandsteinsflísar 

og dökkt plankaparket. Lúmex sá 
um lýsingarhönnun. Alls eru þrjú 
fullbúin baðherbergi og eitt gesta-
salerni og fimm svefnherbergi með 
sérsmíðuðum fataskápum. Stofur 
eru tvær og fallegur gasarinn er í 
aðalstofu og miðrými.

Stór harðviðarverönd til suðurs, 
afgirt og með heitum potti, sturtu-
aðstöðu og góðum geymslum. 
Húsið er laust til afhendingar við 
kaupsamning.

Nánari upplýsingar um húsið og 
bókun sýninga er í höndum Sverris 
Kristinssonar, lögg. Fs, í síma 861-8514, 
sverrir@eignamidlun.is og Þórarins 
M. Friðgeirssonar, lögg. fs, í síma 899-
1882, thorarinn@eignamidlun.is.

Glæsilegt hús í Stigahlíð

Glæsilegt einbýlishús til sölu við Stigahlíð hjá fasteignasölunni Eignamiðlun. 

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

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

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

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

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.
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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

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

EFSTALEITI 14
108 REYKJAVÍK

Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/
borðstofu), opið herbergi innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu. Sér geymsla fylgir í kjallara. 
Húsvörður er í húsinu. Fallegt útsýni.  V. 80,0 m
Opið hús mánudaginn 20. maí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

 153.5 fm 6 herb. hæð með auka herbergi í kjallara og bílskúr.  
Eignin skiptist í:Forstofu, 4 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús og 1 
baðherbergi. V. 64,9 m
Opið hús þriðjudaginn 21. maí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

BÓLSTAÐAHLÍÐ 28
105 REYKJAVÍK

Um er ræða uppgert hús á afar vandaðan og fallegan hátt. Í húsinu eru þrjár eignir sem seljast í sitthvorulagi. Á 1. Hæð er 53,7 fm 
verslunarhúsnæði með sérinngang. 2. Hæðin er með 74,6 fm 2ja herb. íbúð með sérinngang og á 3.hæðinni 46,7 fm 2ja herb. Íbúð 
með sérinngang. V. 83,0 m
Opið hús þriðjudaginn 21. apríl milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is, Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

HVERFISGATA 84 - UPPGERT HÚS
101 REYKJAVÍK

STIGAHLÍÐ 64
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

Stórglæsilegt 350.3 fm vel staðsett einbýlishús með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Húsið var endurnýjað á vandaðan hátt árið 2008 
og 2009. Fimm svefnherbergi, 3 baðherbergi og gestasnyrting.  Stór afgirt lóð og harðviðarverönd með heitum potti til suðurs. Húsið 
er laust til afhendingar við kaupsamning.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. 861 8514,  sverrir@eignamidlun.is og Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

FURUGERÐI 13
108 REYKJAVÍK

Um er að ræða 93,3 fm 4ja herbergja íbúð á þessum frábæra 
stað þar sem stutt er í alla almenna þjónustu, skóla og 
samgöngur.  Laus við kaupsamning.  V. 47,0 m
Opið hús þriðjudaginn 21. maí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

KVISTALAND 17
108 REYKJAVÍK

 220,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Fossvogi. Húsið skiptist í anddyri, snyrtingu, stofu, borðstofu, opið eldhús, 
3-4 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Bílskúrinn er í dag notaður sem herbergi og geymsla en auvelt að gera aftur að bílskúr. 
Húsið stendur á stórri lóð neðan götu með fallegum grónum garði og suðurverönd. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað.  V. 119,0 m.
Opið hús þriðjudaginn 21. apríl milli kl 17:00 og 17:30 
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VÍÐIMELUR 55
107 REYKJAVÍK

172,3 fm. björt og sjarmerandi hæð og ris í virðulegu þríbýlishúsi á eftirsóttum stað á Melunum í Vesturbænum. Þrjár stórar 
stofur, stórt eldhús og baðherbergi á neðri hæðinni og fjögur svefnherbergi á efri hæðinni. Þrennar svalir og þar af einar þaksvalir. 
Sameiginlegur inngangur með neðri hæð.   V. 81,9 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg
Matthíasdóttir
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fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór 
Gunnarsson
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fast.sala
s. 661 6021

Hrafnhildur 
Björk
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Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
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Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Glæsileg 94,9 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju og efstu hæð í 
snyrtilegu og vel umgengnu lyftuhúsi. Mikið og fallegt útsýni. 
Leyfi fyrir svalalokun. V. 44,5 m
Opið hús mánudaginn 20. maí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

FLÓKAGATA 60
105 REYKJAVÍK

BREKKUÁS 9
221 HAFNARFJÖRÐUR

Sveit í borg! Mjög góð 119,1 fm 4 - 5 herbergja íbúð á 3ju og 
efstu hæð í snyrtilegu og vel umgengnu lyftuhúsi ásamt 
bílastæði með rafhleðlsustöð í lokuðu 3ja bíla húsi. V. 52,5m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

ANDRÉSBRUNNUR 17
113 REYKJAVÍK

GERPLUSTRÆTI 17-23
230 MOSFELLSBÆR

Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja fullbúnar íbúðir. Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum. Verð frá 39,9 m. 
Afhending í júlí  - ágúst.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚS

SJAFNARBRUNNUR 11-15
113 REYKJAVÍK

230.5 fm  5 herbergja miðraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsunum  verður skilað fullbúnum að utan 
með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttingar að innan.    V. 74,5 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

aðeins 2 hús eftir

BÓKIÐ SKOÐUN
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. V. 48,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

JÖKLAFOLD 41 
112 REYKJAVÍK

BAUGHÚS 20
112 REYKJAVÍK

161.6 fm 4 herb. íbúð með bílskúr, heitum potti og miklu 
útsýni.  Eignin skiptist í: Forstofu, þrjú svefnherbergi,  stofu, 
eldhús, þvottahús, baðherbergi og bílskúr.    V.69,9 m 
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

LOGAFOLD 80
112 REYKJAVÍK

Falleg og velstasett 190,5 fm efri sérhæð með bílskúr við Logafold 80 neðst við voginn í Grafarvogi. Fallegt útsýni og stutt í náttúruna. 
Hellulagt bílaplan, tvennar svalir og timburverönd. Aukin lofthæð að hluta.  V. 72,9 m
Opið hús mánudaginn 20. apríl milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 847 7000, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

FRAKKASTÍGUR 14A
101 REYKJAVÍK

Frakkastígur 14, heildareignin 3 íbúðir með gistileyfi. 1.hæð er 2ja herbergja íbúð, miðhæð er 75 fm 3ja herbergja íbúð, efri hæð/rishæð 
er 2ja herbergja íbúð og í sameign er sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla fyrir hverja íbúð.  Húsið var endurbyggt nánast frá grunni 
byggt við það og fl.  V. 150,0 m
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 847 7000, kjartan@eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

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. 45,9 m.
Opið hús fimmtudaginn 23. maí milli kl 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

KRUMMAHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

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

- þrjár í búðir með gistileyfi

BÓKIÐ SKOÐUN

Um er að ræða glæsilega 79.5 fm 3ja herbergja íbúð ásamt 
stórum og góðum sólpalli sem snýr til suðvesturs.  Stutt er í alla 
almenna þjónustu. V. 38,9 m
Opið hús mánudaginn 20. apríl milli kl 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

LAUFENGI 29
112 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

ÁLFHEIMAR 46
104 REYKJAVÍK

 111.4 fm 4 herb. íbúð á 4.hæð. Nýtt baðherbergi, endurnýjað 
eldhús, nýtt á gólfum, nýjar raflagnir og fl. Gott útsýni. Góð 
sameign. Húsið teiknaði Sigvaldi Thordarson V. 49,5 m
Opið hús miðvikudaginn 22. maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Falleg 126 fm 5 herbergja efri sérhæð í fjórbýlishúsi.
Sérbílastæði austan megin við húsið og bílskúrsréttur. 
Skjólgóður suðurgarður bakatil við húsið (neðan götu).  V. 64,2 m
Opið hús þriðjudaginn 21. maí milli kl. 17:30 og kl. 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
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Gísli Rafn Guðfinns-
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fasteignasala
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elin@fastmark.is
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Hallveig Guðnadót-
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is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast-
eignasali
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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. 

• Vel byggt 71,8 fm. sumarhús að meðtöldu 9,5

fm.  baðhúsi, sem er nýtt sem herbergi í dag.

Eignin stendur við Vatnsendahlíð í Skorradal á

2.508,0 fm. leigulóð með stórkostlegu útsýni

yfir Skorradalsvatn og fjallgarðinn í suðri.

• Aukin lofthæð er í stofu og herbergjum. Rúm-

góð stofa/borðstofa. Þrjú herbergi.

• Stór um 100 fm. afgirt viðarverönd umlykur

bústaðinn á þrjá vegu. Verönd er yfirbyggð að 

hluta á milli bústaðarins og baðhússins.

Verð 27,9 millj.

Vatnsendahlíð í Skorradal. Sumarhús á útsýnisstað.

Eignin verður til sýnis miðvikudag, frá kl. 17.15 
– 17.45
• Virkilega fallegt 273,3 fm. einbýlishús með 5

svefnh. á 1.112 fm. lóð við opið svæði þaðan

sem nýtur einstaks útsýnis yfir höfuðborgar-

svæðið, að Snæfellsjökli, Esjunni og víðar.

• Mjög mikil lofthæð er í stórum hluta hússins,

m.a. í stofum, holi og sjónvarpsholi.  Íbúðarrými

hússins er allt á efri hæð, en bílskúr og geymsla

eru á neðri hæð hússins. 

• Setustofa með arinstæði. Sjónvarpsstofa með

ofanbirtu. Fimm herb.. Baðh. nýlega endurn..

• Viðarverönd til austurs fyrir framan hús og önnur

stærri til suðurs og vesturs útaf stofum. Að

hluta til er lóðin villt og viðhaldsfrí.

Verð 87,9 millj.

• Strikið 1 er fjölbýlishús í Sjálandinu fyrir 60 ára

og eldri.

• Íbúðirnar eru frá 83,9 fm. til 179,6 fm, 2ja og 3ja

herbergja. Afhendingartími er mars – maí 2019.

• Allar innréttingar eru frá Axis, AEG eldhústæki

og hreinlætistæki frá Tengi.  Íbúðirnar skilast

með flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi að

öðru leyti skilast íbúðirnar án gólfefna.

• Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða timbur-

veröndum. Stæði í upphitaðaðri bílageymslu

fylgir öllum íbúðum.

• Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins til

þess að halda fundi eða mannfagnaði.

• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.,

www.bygg.is

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45  

• Mikið endurnýjuð 109,4 fm.  íbúð á 4. hæð

við Völvufell í Breiðholti. Búið er að endurnýja

eldhús, baðherbergi og hluta gólfefna. Svalir eru

yfirbyggðar og upphitaðar.

• Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu og er 

með góðum gluggum til austurs. Þvottaherbergi

innan íbúðar. Þrjú herbergi.

• Húsið er klætt með álklæðningu og búið er

skipta um alla glugga og gler. Sameign er

snyrtileg.

Verð 36,9 millj.

Austurfold 4. Vel staðsett einbýlishús við opið svæði.

Strikið 1 – Sjálandi  Garðabæ. Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri 

 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15– 17.45 
• Björt og falleg 77,7 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara

í algjörlega endurnýjuðu þríbýlishúsi við Skipa-

sund.

• Eignin er mjög björt með rúmgóðum her-

bergjum, glugga á baðherbergi, borðaðstöðu

í eldhúsi og nýlegum gólfefnum.  Stofa með

gluggum í tvær áttir. 

• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum. 

Húsið hefur allt verið viðgert og steinað upp á

nýtt, þakjárn er nýlegt, allt gler og allir gluggar

hússins eru nýlegir. 

• Lóðin er með stórum tyrfðum flötum og trjá-

gróðri og er í óskiptri sameign hússins.

Verð 38,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, frá kl. 17.15 
– 17.45
• Vel skipulögð 6 herbergja 155,7 fm. efri sérhæð

í þríbýlishúsi auk 22,5 fm. bílskúr, við Álfhólsveg.

Glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs.

• Húsið er klætt á austur og suðurhlið og nýlega

hafa verið gerðar múrviðgerðir á norðurhlið

hússins. Gluggar voru málaðir árið 2018. Nýlegt

harðparket er á aðalrýmum hæðarinnar. 

• Hæðin er með stórum gluggum sem hleypa inn

góðri birtu.

• Stofa sem rúmar vel setu- og borðstofu með

gluggum til suðurs, vesturs og norðurs og út-

gengi á svalir til suðurs. 5 svefnherbergi.

Verð 61,9 millj.

Skipasund 3. Góð 3ja herbergja íbúð.

Álfhólsvegur 119 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.Völvufell 46. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45

• 94,8 fm. 3ja herbergja parhús í Skerjafirði.

Húsið er kjallari, hæð og ris og er álklætt að

utan. Sérinngangur er í kjallara og svalir til

suðurs eru út af stofu í risi.

• Eldhús hefur verið endurnýjað sem og baðher-

bergi og hluti gólfefna. Tvö rúmgóð herbergi.

Möguleiki er að útbúa aukaherbergi í hluta

stofu.

• Lóðin er tyrfð og með og með fallegum gróðri

og hellulögð innkeyrsla.

Verð 36,9 millj.

• Afar glæsileg 137,0 fm. útsýnisíbúð á 1. hæð

að meðtalinni sér geymslu við Vatnsstíg 22.

Sérstæði í bílageymslu. Sameign með tveimur

lyftum. Húsvörður.

•  Íbúðin er öll innréttuð á virkilega vandaðan og

smekklegan hátt. Vandaðar innréttingar og tæki

í eldhúsi.

• Stofa er opin við borðstofu og eldhús. Eldhús

með stórri eyju. Tvö herbergi með gólfsíðum

gluggum. Hvíttað eikarparket á gólfum.

• Glæsilegt útsýni m.a. út á sundin, Akrafjall og

Skarðsheiði.

Verð 79,8 millj.

Einarsnes 74. Parhús í Skerjafirði.

Vatnsstígur 22.  Glæsileg 3ja herbergja íbúð – laus strax.

• Mjög falleg 128,9 fm. íbúð á 6. hæð og sér

bílastæði í bílageymslu.  Mikils útsýnis nýtur úr

íbúðinni. Svalir til austurs út af stofu.

• Stofa með gólfsíðum gluggum. Opið eldhús við

stofu. Þrjú svefnherbergi. Tvö baðherbergi.

• Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan og

smekklegan hátt.  Á 7. hæð hússins eru stórar

sameiginlegar útsýnissvalir með glerhandriðum.

Staðsetning eignarinnar er mjög góð við
Grandagarðinn, sem hefur verið í mjög
mikilli uppbyggingu og iðar af mannlífi í dag
með verslunum, veitingastöðum og annarri
þjónustu.

Verð 92,9 millj.

Mýrargata 26. Glæsileg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð.
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MIÐVIKUDAG

Glæsileg 158,6 fm. íbúð á 5. hæð, efstu hæð,  í 

fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.  Íbúðinni fylgir

sér geymsla.  41,1 fm. þakgarður er til suðurs með

heitum potti og harðviðargólfi og 8,9 fm. svalir

eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með

harðviðargólfi.  Mjög stórir gluggar með þreföldu

gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og þó
nokkuð er um fastar innbygðar hillur í veggjum
í íbúðinni. Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni
eða allt að 4,6 metrar og allar innihurðir eru í 
yfirhæð.  Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni.

Verð 99,5 millj.

Skúlagata 32. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.
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lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Húsið hannað af Arkitektaþjónustunni sf 
Tveggja hæða enda parhús með tvöföldum 
bílskúr Möguleiki á 5 svefnherbergjum 
Stórar svalir út úr hjónaherbergi 
Einstakur garðskáli 
Viðhaldslítlil garður með tjörn og hrauni

Mjög gott og snyrtilegt samtals 243,5 fm enda-
raðhús á þremur hæðum 
Mögulega séríbúð á 1. hæð eða  
fjögur svefnherbergi 
Göngufæri er í leik- og grunnskóla og stutt  
er í alla helstu þjónustu og verslanir 
Göngu- og hjólastígar í barnvænu hver

Leiðhamrar 28
112 Reykjavík

Hjallasel 22
200 Kópavogur

Verð :  79,9 millj. Verð :  78,8 millj.

Túngata 34 
101 Reykjavík

Glæsilegt 302,9 fermetra einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Reykjavík.  
Húsið sem  byggt var árið 1926 hefur verið nánast algerlega endurnýjað að utan sem innan.  
Flest öll rými í húsinu eru með aukinni lofthæð. Allt parket í húsinu er gegnheilt plankaparket.  
Bílskúr er með heitu vatni og rafmagni og að honum er hellulagt bílaplan með hitalögn.  
Um er að ræða einstaklega fallega eign sem stendur við eina af vinsælli götum Reykjavíkur. 

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Tilboð óskast
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.       

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. maí kl. 17:30 - 18:00

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

Grandavegur 42c
107 Reykjavík

.       

67,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

200 fm íbúð á efstu hæð ásamt bílskúr 
Aðeins fjórar íbúðir í stigagangi 
Fjögur svefnherbergi, tvö þeirra með frábæru 
útsýni. Útgengt á svalir frá hjónaherbergi 
Stór stofa og eldhús með góð skápaplássi 
Geymsla í kjallara sem mætti breyta í herb 
Stutt í útivistarsvæði Elliðaárdals 
Ártúnsskóli í 300 mtr fjarlægð 
Frábær fjölskylduíbúð

Fiskakvísl 1
110 Reykjavík

.       

37,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. maí kl. 18:30 - 19:00

58,4 fm 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í 
litlu tvíbýlishúsi við Njálsgötu 58b í Reykjavík 
Íbúðin er mikið endurnýjuð 
Húsið var endurnýjað að innan 2011-2012 
Aðkoma frá stíg sem liggur á milli 
Bergþórugötu og Njálsgötu upp frá 
Barónsstíg 28

Njálsgata 58b
101 Reykjavík

Trilluvogur 1
         Vogabyggð

Fjölbýlishús á sex hæðum með 41 íbúðum  
frá 2-5 herbergja, stærðum frá 55-200 fm
Fimm 6 herbergja raðhús á þremur hæðum,  
stærðir frá 180-200 fm með möguleika á aukaíbúð
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Stórkostlegt útsýni úr mörgum íbúðum

 
tvö stæði raðhúsum  
Raftenglar við bílastæði
Borðplötur úr steini

Glæsilegar eignir við Elliðaárósa
Eignirnar afhendast fullbúnar 

 með gólfefnum í ágúst/september

30 eignir af 46 seldar

 verð frá kr. 39,5 millj. fyrir íbúðir 
verð frá kr. 89,9 millj. fyrir raðhús

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. maí kl. 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veita:

 & Barónsstígur 6 
Glæsilegar nýjar íbúðir á besta stað í miðborginni

2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð
                  
Frábær hönnun
Falleg læst álklæðning 
Silestone í borðplötum
Lokaður suður garður
Öllum íbúðum fylgja stæði  
í lokaðri bílageymslu

Verð frá:   44,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 20. maí kl. 17:00 - 17:30

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

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

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

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

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

Grenilundur
801 Þingvellir

89 fm heilsárshús í landi 
Miðfells v Þingvallavatn 
Frábært fjölskylduheimili 
með 3 svefnherb. ásamt 
svefnlofti 3459 fm 
Eignarland 
Heitt og kalt vatn 
Pottur á stórri viðarverönd, 
útgengt frá WC

Verð :  27,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520
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Nýjar og glæsilegar íbúðir  
að Sunnusmára 24-28 í Kópavogi. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar og veglega 
innréttaðar með gólfefnum. 

Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr  
góðri nýtingu fermetra.  

Húsið er viðhaldslétt, einangrað og klætt  
að utan með ál-tré gluggum. 

Bílakjallarar eru útbúnir fullkomnum 
rafhleðslu kerfum. Einnig er rafhleðsla bíla 

Íbúðir útbúnar nýjustu snjalllausnum sem 
miða að hagkvæmni og þægindum. 

Snjallsímastýrður mynddyrasími, 

 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu,  
göngufæri er í alla helstu þjónustu.
Nánari upplýsingar um  
lausar íbúðir á www.201.is

Einstaklega glæsilegar fullbúnar íbúðir  
í nýjum miðbæ - 201 Smári - Sjón er sögu ríkari

Sunnusmári 24-28Síðustu íbúðirnar !

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

-   Tilbúnar til afhendingar  -

Glæsileg íbúð á annarri hæð 

Sjávarútsýni - Lyftuhús m húsverði 

Stórar stofur 

Samkomusalur í sameign - Bílskýli 

Þvottahús innar íbúðar  - Frábær staðsetning

73,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þorragata 7 

s. 845 8958

101 Reykjavík

 

Eignin er skráð FMR 146,2 fm í lyftuhúsi 
Tvær lyftur 
Gólfsíðir útsýnisgluggar 
Tvennar þaksvalir 

110,0 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Íbúð Herb. Stærð Verð

101 3 herb. 91,5 m²  52,9 millj, 

102 4 herb. 109,6 m²  58,9 millj, 

211 4 herb. 110,0 m²  59,9 millj, 

302 4 herb. 110,3 m²  60,9 millj, 

311 4 herb. 110,0 m²  60,9 millj, 

410 3 herb. 91,8 m²  54,9 millj,  

411 4 herb. 110,0 m²  61,9 millj,  

505 2 herb. 70,6 m²  47,9 millj, 

509 2 herb. 57,2 m²  40,9 millj,  

604 3. herb 136,0 m²  98,9 millj,  
OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 22. maí kl. 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Ásabraut 
í Ásgarðslandi

Rúmlega 80 fm heilsárshús 9776 fm eignarlóð 
Frábært óhindrað útsýni ma Sogið 

Mjög vel skipulagt 
Stofa með opnu eldhúsi 
Herbergjaálma m 2 svefnherber 
Innbú utan persónulegra muna fylgir með

Heitt og kalt vatn
Heitur pottur 

Verð :  32,5 millj.

Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi 109,5 fm 
að stærð á tæplega hektara eignarlandi 
Steypt plata með gólfhita 
Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi 
Geymsla / þvottahús 
Innbú getur fylgt með sé sérstaklega samið um það

Verð :  37,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 12

s. 695 5520

801 Grímsnes

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. 

Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. Báta aðstaða við vatnið.

20,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestvík 

s. 845 8958

801 Grafningur

Glæsilegt og vandað 100,0 fm heilsárshús 

auk 39,6 fm gestahúsi, á fallegum stað  

í Reykjaskógi 

Flúðir og Laugarvatn

Verð :  39,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efri Reykir

s. 896 8232

801 Selfoss

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

Verð :  43,8 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fljótsbakki - Sogið

s. 775 1515

801 Selfoss

Falleg íbúð á þriðju hæð, stærð 120,5 fm 
Íbúðin er vel skipulög, fermetrar nýtast vel 
Rúmgóðar stofur með útgengt út á 
rúmgóðar svalir, útsýni 
Rúmgott herbergi í kjallara til útleigu 
Aðstaða fyrir þvottavél innan íbúðar 

44,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Blöndubakki 3

s. 845 8958

109 Reykjavík
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Mjög glæsilega þriggja herbergja 107,5 fm 

íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi við Bæjarlind 9, 

201 Kópavog, með stæði í lokaðri 

bílageymslu og sérgeymslu í kjallara 

Axis innréttingar

Verð :  54,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bæjarlind 9

s. 775 1515

201 Kópavogur

Glæsileg fullbúin íbúð á 3. hæð
Fyrir +60 ára
Fallegar innréttuð, steyptar borðplötur

Inngangur af svölum
Stæði í lokum bílakjallara 

49,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsiegt einbýlishús, alls 416 fm eign s 
em hefur verið tekin öll í gegn 
Húsið er á stórri hornlóð sem er um 800 fm 
Eign með glæsilegu eldhúsi, 2 stofum, 6 svefnherbergjum, 
stóru fataherbergi, 3 baðherbergjum, þvottahúsi, rislofti, 

hæðum - Bílastæði á lóð fyrir 6 bíla

Tilboð óskast 

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólvallagata 10

s. 775 1515

101 Reykjavík

Aðeins 7 íbúðir eftir í Tangabryggju 13 og 15
Tilbúnir til afhendingar við kaupsamning,

Lyftuhús 
Nýjar íbúðir. Bókið skoðun í síma: 7751515

Verð frá: 34,1 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tangabryggja 13

s. 775 1515

110 Reykjavík

 Aðeins 7 íbúðir eftir í Álalæk 13 og 15

Tilbúnir til afhendingar við kaupsamning

Lyftuhús

Nýjar íbúðir. Bókið skoðun í síma: 7751515

Verð frá:   34,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalækur

s. 775 1515

800 Selfoss

Fallegt og vel skipulagt 218 fm einbýli á 

góðum stað við Vesturfold í Grafarvogi 

Fjögur góð svefnherbergi og ca, 52 fm 

bílskúr sem hægt er að breyta í góða íbúð 

Stór 70 fm sólríkur pallur

Verð :  92,0 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturfold 15

s. 778 7272

112 Reykjavík

3ja herbergja íbúð, 99 fm á þriðju hæð 
með glæsilegu útsýni 
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, svalir, geymslu 
og stæði í bílageymslu 
Íbúðin er ný, og er fullbúin með gólfefnum 

Verð :  55,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsvegur 27

s. 775 1515

210 Garðabær

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð  

Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa 

Húsið lítur vel út að utan og sameign er 

mjög snyrtileg

Verð :  37,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272

109 Reykjavík

Virkilega fallega og vel skipulagða 91,6 fm 

stórum suðursvölum 
Tvö rúmgóð svefnherbergi með nýlegu parketi 
Baðherbergi með glugga 
Tengi fyrir þvottavél inn á baðherbergi 
Eldhús með Ikea innréttingu og endurnýjuðum tækjum 

Verð :  44,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Trönuhjalli 7

s. 775 1515

200 Kópavogur

Falleg og vel skipulögð íbúð á 3 hæð auk 
stæðis í bílageymslu í húsi byggðu 2005 
við Ægisgötu 5 2ja herbergja 65,8 fm 
Lyftuhús 
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu  
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Verð :  43,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ægisgata 5

s. 899 5856

101 Reykjavík

109,6 fm íbúð við Flúðasel 67,  
2 hæð til hægri 

íbúð í litlu og endurbættu fjölbýli 
Stæði í bílageymslu fylgir 
Stutt er í alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla                             

Verð :  44,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flúðasel 67

s. 775 1515

109 Reykjavík

Glæsileg íbúð, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í nýlegu húsi
Bílastæði í lokuðum bílakjallara
Falleg rými og björt með fallegum innréttingum
Lyftuhús, þar sem allt aðgengi eins og bestur verður á kosið
Útgengt úr stofu á svalir  -  Þvottahús innan íbúðar
Vinsæl staðsetning - Laus við samning

54,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustavör 2

s. 845 8958

201 Kópavogur

Stórkostleg útsýnisíbúð á 8. hæð 

Einnig um 150 fm opnar útsýnissvalir 
Tvö rúmgóð svefnherbergi 
Frábært skipulag 
Stæði í bílgeymslu klárt fyrir rafhleðslu 
Laux strax

Verð :  92,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42C

s. 896 8232

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. maí kl. 17:00 - 17:30

Depluhólar 4
111 Reykjavík

Vel skipulagt einbýlis hús á tveimur hæðum  
við Depluhóla 4. Eignin hefur fengið gott viðhald í 
gengum tíðina og skartar fallegu útsýni  

með 6 svefnherbergjum og góðum stofum þar sem 

góður tvöfaldur bílskúr með heitu og köldu vatni  
og sjálfvirkum hurðaopnurum. 

Verð :  95,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
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Fallegt 211 fm einbýlishús á  
þremur hæðum með bílskúr innst í  
götu í Heiðargerði 
Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, tvær stofur,  
tvö eldhús, þvottahús og tvö baðherbergi 
Möguleiki á útleigueiningu er í kjallara 
Bílskúr og stór garður

Verð :  75,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 49

s. 778 7272

108 Reykjavík

Einbýlishús í hjarta 
Reykjavíkur með aukaíbúð í kjallara 
Rúmgóðar stofur 
Nýlegir ofnar 
Skolplagnir fóðraðar og endurnýjað út í götu 
Eignin er 181,7 fm að stærð 

Verð :  84,5 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njarðargata 9

s. 896 8232

101 Reykjavík

útsýnisíbúð á 1 hæð í vönduðu 
fjölbýlishúsi við Vatnsstíg 22 í 101 Reykjavík 
Sér stæði í lokaðri bílageymslu 
Falleg sameign með tveimur lyftum og  
húsvörður er í húsinu

Verð :  79,8 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 20-22

s. 775 1515

101 Reykjavík

Björt og góð 87,5 fm 3ja - 4ra herbergja 

Nýlegt eldhús og gott parket á gólfum 

Frábært útsýni og góð sameign

Verð :  42,0 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kleppsvegur 118

s. 896 8232

104 Reykjavík

Sjávarútsýnisíbúð eins og þær gerast 

Hjónaherbergi m fataherbergi og sér 
WC Rúmgott gestaherbergi 
Stórt eldhús og þvottaherb innan íbúðar 
Stæði í bílgeymslu tilbúin f rafhleðslu

Verð :  83,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42A

s. 775 1515

107 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

Verð :  29,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata 15A

s. 778 7272

101 Reykjavík

Tæplega 80 fm parhús við Básahraun 32b  
í Þorlákshöfn 
Eignin skiptist í anddyri, hol, stofu, eldhús, 
tvö svefnherbergi, risgeymsluloft, útgengi út í garð,  
15 fm geymsluhús sem er einangrað og ekki inní fermetratölu 

Verð :  25,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Básahraun 32b

s. 775 1515

815 Þorlákshöfn

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

Verð :  69,0 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

Mjög falleg 4 herbergja 107 fm íbúð á 

2. hæð á góðum stað í Fellsmúla 

Þrjú góð svefnherbergi 

Mjög snyrtileg og vel umgengin eign  

í góðum stigagangi

Verð :  42,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fellsmúli 10

s. 778 7272

108 Reykjavík

Tæplega 400 fm einbýlishús á besta stað 
við Sóleyjargötu 29 í 101 Reykjavík 

 
 

með sturtu og upphengdu salerni. Önnur herbergi með 
aðgangi að ný uppgerðum baðherbergjum

Verð :  240,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóleyjargata 29

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsilegt 214 fm einbýlishús  
við Ólafsgeisla 55 
Eignin skiptist í 3-4 svefnherbergi, 2 
baðherbegi, geymslur, stofur, eldhús, sjónvarpsherbergi, 
þvottahús, bílskúr og fallegan garð með heitum potti 
Stór lóð sunnan megin við húsið 
Rúmgott bílaplan með hita í plani 

Verð :  109,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ólafsgeisli 55

s. 775 1515

113 Reykjavík

Dalshraun 16
220 Hafnarfjörður

Rekstur og húsnæði Dekkjasölunnar ehf er til sölu
Dekkjasalan ehf er fyrirtæki í mjög góðum rekstri, 
staðsett í björtu og rúmgóðu 361 fm húsnæði að 

Nánari upplýsingar veita: 

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

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

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað  
í Vesturbænum, ca. 54 fm 
Byggingaréttur fylgir og teikningar fyrir 
stækkun uppá 122 fm 
Eignin var tekin í gegn fyrir nokkrum árum 
Bílastæði og ágætur garður

Verð :  49,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturvallagata 4

s. 778 7272

101 Reykjavík

Fallegt rúmgott parhús á þremur hæðum 

Bílskúr með 22 fm gryfju 

Töluvert endurnýjuð eign

Verð :  79,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jakasel 5a 

s. 775 1515

109 Reykjavík



Með þér alla leið

101 Reykjavík

Bílastæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðum
Allar íbúðir með svölum eða sér verönd
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna
Víða er innfelld lýsing
Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir,  
veitingastaðir og þjónusta
Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip s 
inn á miðborgina.

Afhending í ágúst Verð frá: 37,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

Frábærlega vel staðsettar og glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir  
í miðborg Reykjavíkur í nýju lyftuhúsi

Nánari upplýsingar veita:

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

Höfðatorg 
Bríetartún 9- 11    
105 Reykjavík

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

Glæsilegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur

Íbúðarbygging með verslun  
og þjónustu á jarðhæð.

2ja til 4ra herbergja íbúðir 

Stór bílakjallari

Verð frá: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
mmtudaginn 23. maí kl. 17:00  18:00

Til afhendingar strax

r helmingur
 íbúða seldur

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

sýnum daglega alla daga vikunnar



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
89.9M

EINBÝLISHÚS

GOÐAKÓR 7 203 KÓPAVOGUR

6 HERBERGI 207m2

GLÆSILEG OG VEL HANNAÐ EINBÝLISHÚS

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Mið. 22. maí. frá kl. 17:30-18:00

RAÐHÚS

SJAFNARBRUNNUR 11-16 112 REYKJAVÍK

230m2 5 HERB.

VÖNDUÐ RAÐHÚS TILBÚIN TIL INNRÉTINGA

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

SÖLUSÝNING - MÁN 20. MAÍ. FRÁ kl. 17:00-18:00 

VERÐ:
74.5M

VERÐ:
53.9M

FJÖLBÝLI

GERPLUSTRÆTI 31 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 125m2

FALLEG ÍBÚÐ Í NÝBYGGINGU

DAVÍÐ ÓLAFSSON                        897 1533
VERÐ:

57.9M

EINBÝLISHÚS

JÖRFAGRUND 4 116 KJALARNES

5 HERBERGI 191m2

VEL SKIPULAGT EINBÝLISHÚS 

DAVÍÐ ÓLAFSSON                        897 1533
VERÐ:
80M

FJÖLBÝLI

EFSTALEITI 14 103 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 156m2

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI - HÚSVÖRÐUR

DAVÍÐ ÓLAFSSON                        897 1533

VERÐ:
39.7M

ÍBÚÐ

HOLTABYGGÐ 4 200 HAFNARFJÖRÐUR

4 HERBERGI 97.6m2

VEL SKIPULÖGÐ EFRI HÆÐ - SÉRINNGANGUR

ÞÓRA  BIRGISDÓTTIR                     777 2882

Opið hús Þri. 21. maí. frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
46.9M

FJÖLBÝLISHÚS

SKÓLATÚN 5 225 GARÐABÆR

3 HERBERGI 109.4m2

BJÖRT ÚTSÝNISÍBÚÐ - MERKT BÍLASTÆÐI

ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON              897 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
89.9M

ÍBÚÐIR

KÓPAVOGSBRÚN 2-4 200 KÓPAVOGUR

4-5 HERBERGI 170m2

NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR  - LÆKKAÐ VERÐ

BÖVAR SIGURBJÖRNSSON               660 4777

Opið hús Þri. 21. maí. frá kl. 17:30-18:00

FRAKKASTÍGSREITUR 101 REYKJAVÍK

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR 

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844 6447

SÖLUSÝNING - MÁN 20. MAÍ. FRÁ kl. 17:30-18:00 

VERÐ FRÁ:
43.7M BÖÐVAR 660 4777 - BRANDUR 897 1401



OPIÐ HÚS mánudaginn 20. maí kl. 18:30-19:00

Goðakór 7    203 Kópavogur 89.900.000

Fallegt einbýlishús á útsýnisstað í Kórahverfinu í Kópavogi. Glæsi-
legt útsýni er yfir í Heiðmörkina og út í vestur yfir að Garðabænum. 
Í húsinu eru 4-5 svefnherbergi. Tvö baðherbergi eru í eigninni bæði 
rúmgóð með baðaðstöðu. Gólfhiti er í öllu húsinu og Gíra rafkerf. 
Innfelld lýsing er í flestum rýmum. Útgengi er á suðursvalir frá efri hæð 
en gengið er út á jarðhæð í garðinn sem snýr í suð-vestur. Garðurinn 
er með fallegri timburverönd, grasi og góðri skjólgirðingu. Bílaplanið er 
hellulagt með snjóbræðslu. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5-6     Stærð: 207,7 m2         Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí kl. 18:30-19:00

Bakkasel 10    109 Reykjavík 79.900.000

Fallegt og vel við haldið raðhús með auka íbúð og bílskúr. Húsið er á tveimur 
hæðum ásamt kjallara með útgengi í bakgarðinn. Aðal íbúðar hlutinn skiptist í 
forstofu, 3 herbergi, gestasnyrtingu, baðherbergi, stofur, eldhús með búrgeymslu 
innaf og þvottahúsi. Sérinngangur er í kjallara með vel búinni 2-3ja herbergja íbúð. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: x     Stærð: xxx m2

BÓKAÐU SKOÐUN

Spóahólar 20    111 Reykjavík 33.900.000

Falleg 3ja herbergja mikið endurnýjuð íbúð í góðu húsi sem hefur verið múrvið-
gert, svalir verið endurbyggðar og málað. Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús með 
vandaðri hvítri innréttingu, steinn á borðum og flísar á gólfi, flísalagt baðherbergi 
með tengi fyrir þvottavél, 2 svefnherbergi með góðum fataskápum, eikarparket á 
gólfum. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 80,4 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 22. maí kl.17.30 - 18:00

Kleifarsel 14    109 Reykjavík 54.900.000

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 7 herbergja íbúð á 2 hæðum. Íbúðin skiptist í 
neðri hæð með forstofu, flísalagðri gestasnyrtingu, eldhúsi með vandaðri hvítri 
innréttingu og steinn á borðum, sjónvarpsherbergi og stofu, léttur stigi upp á efri 
hæð með 5 svefnherbergjum, fatarými og baðherbergi, þvottahús innan íbúðar. 
Eign í sérflokki. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 138,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. maí kl.17:30 - 18:00

Furugerði 19    108 Reykjavík 47.900.000

Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í með miklu útsýni. Íbúðin sem er björt og 
rúmgóð skiptist í forstofuhol með góðum fataskáp, bjarta og rúmgóða stofu með svalir 
og útsýni til suðurs, eldhús með hvítri innréttingu, hefur verið endurnýjað, baðherbergi 
með baðkari, hjónaherbergi með hvítum fataskápum og 2 barnaherbergi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 97,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. maí 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

BÓKAÐU SKOÐUN

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. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 195,0 m2

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 23. maí kl.17:30 – 18:00

Kristnibraut 31    113 Reykjavík 47.900.000

Mjög falleg 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, eldhús með vandaðri hvítri innréttingu, rúmgóð og björt stofa með útgengi á 
suð-vestur svalir með óhindruðu útsýni yfir borgina, svefnherbergi eru þrjú en eitt herbergi 
hefur verið opnað og nýtt sem sjónvarpsherbergi, flísalagt baðherbergi og þvottahús 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 110,7 m2

BÓKAÐU SKOÐUN

Skeiðarvogur 141    104 Reykjavík 67.900.000

Raðhús á tveimur hæðum auk kjallara með sérinngangi á góðum stað í Vogahverfi, 
næg bílastæði. Húsið er vel skipulagt, bjartar stofur með útgengi í garð með 
hellulagðri verönd og fallega gróinni lóð, vel innréttað eldhús, 5 svefnherbergi, 2 
baðherbergi, þvottahús og geymslur.  
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 163,6 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 22. maí kl. 18:30 - 19:00

Kleifarsel 5    109 Reykjavík 74.500.000

Mikið endurnýjað tengihús á 2 hæðum ásamt bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, eldhús með nýlegri innréttingu og steini á borðum, borðstofu og stofu 
með útgengi á stóra timburverönd  með heitum potti, 4 svefnherbergi og baðherbergi, 
léttur tréstigi er milli hæða og mögulegt er að bæta við herbergi, stórar s-svalir. Vönduð 
gólfefni og nýjar hurðar eru í öllu húsinu. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 203,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí kl. 17:30 – 18:00

Drekakór 7    203 Kópavogi 98.900.000

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið 
er staðsett innst í götu og næg bílastæði. Eignin skiptist í forstofu, 5 
rúmgóð svefnherbergi, innréttað þvottahús, tvö glæsileg bað-
herbergi, borðstofu, stofu og vandað, velbúið eldhús sem tengist stofu 
í opnu rými. Tvennar svalir eru á hæðinni. Á neðri hæð er innangengt í 
bílskúrinn  með flísalögðu gólfi. 
 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 220,1 m2

OPIÐ HÚS mánudagurinn 20. maí kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 28, íb. 203   105 Rvk 41.900.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING: RÚMGÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 2. HÆÐ. BAKHLIÐ HÚSSINS ÁLKLÆDD AÐ UTAN. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, 
eldhús og stofu með útgengi út á svalir og svefnherbergisálmu með 3 svefnherbergjum 
og baðherbergi m/baðkari. Parket á gólfum nema í eldhúsi og á baðherbergi. 4,4 fm. 
sérgeymsla í kjallara.Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4     Stærð: 96,5 m2      

BÓKAÐU SKOÐUN

Gullteigur 12    109 Reykjavík 39.900.000

Mjög góð 2-3 herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi á þessum vinsæla stað beint á 
móti Laugarnesskóla. Húsið hefur verið steinað að utan og sameiginleg lóð og aðkoma 
er mjög snyrtileg. Íbúðin sem er björt og rúmgóð skiptist í forstofu, stofu, eldhús með 
nýlegri hvítri innréttingu, flísalagt baðherbergi, rúmgott svefnherbergi og geymslu herbergi 
innaf eldhúsi. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 95,2  m2

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

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Nýjar og glæsilegar sér hæðir til sölu á frábærum útsý-
nisstað. 2 íbúðir eftir. Sér inngangur, Brúnás innréttingar, 
bæði baðkar og sturta,  þrjú svefnherbergi og mikið 
útsýni. Næg bílastæði við húsið og sameiginleg hjóla og 
vagnageymsla. Sér afnotareitur á neðri hæðum og stórar 
svalir á efri hæðum. Mjög stutt er í leikskóla og skóla 
sem og út í fallega náttúru. 
Afhending  er við kaupsamning.

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjónarvegur 16
210 Garðabæ

Hafdís
fasteignasali

820 2222 

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. mai kl. 18.30-19.00

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

Verð: 64.500.000-67.500.000  |  Herbergi: 4ra  |  Stærð: 115,4-123,0 m2

BÓKIÐ SKOÐUN

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI

SÝNUMDAGLEGA

Mosagata 5-7 210 Garðabæ

Jóhanna Kristín 
fasteignasali 
837 8889

Árni Ólafur
fasteignasali 

893 4416

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 893 4416

Heiðarbær 7    Þingvöllum

Sumarbústaður á Þingvöllum, endurbyggður og stækkaður 2008. Rúmgóður 
og fallegur, nefndur Móakot, í landi Heiðarbæjar. Vítt og óhindrað útsýni út á 
Þingvallavatn og fjallahringin umhverfis. Móakotsá rennur við lóðarmörk og suðar 
seiðandi með sínu róandi tónaflóði og fossanið. 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 4     Stærð: 83 m2      

29.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699 4610

Naustavör 28-34    Sjávarútsýni 

Naustavör 28-34 er í glæsilegu 44 íbúða fjölbýlishúsi í Bryggjuhverfinu í  Kópavogi.  
Íbúðirnar eru frá 76.46 til 244.9 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum inn-
réttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum frá Ormsson. Íbúðirnar eru ýmist með 
góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í upphitaðri bílageymslu fylgja 
flestum íbúðum Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4

 44,9-99,5 millj

NÝTT

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ

Sala er hafin á íbúðum fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu og vönduðu 42ja 
íbúða fjölbýlishúsi við Strikið 1 ABC í Sjálandshverfi í Garðabæ. Áhersla hefur 
verið lögð á að húsið sé eins viðhaldslítið og kostur er, en það er einangrað 
að utan og álklætt. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða 
timburveröndum með skjólgirðingum á jarðhæð. Stæði í upphitaðri bílgeymslu 
fylgir öllum íbúðum þar sem gert er ráð fyrir að hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og 
þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, 
innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi. Þjónustusel Garðabæjar er 
staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri borgara Garðabæjar. Einnig er 
hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem mætti hugsa sem ákveðið öryggi í 
framtíðinni, varðandi ýmsilega þjónustu.  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-3     Stærð: 84 - 180 m2

53,8-94,6 millj

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4 hæða lyftuhús og  álklætt. Bryggjuhverfið á Kársnesi í 
Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og 
fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Góðar gönguleiðir, hjólreiðarstígar og falleg 
útivistarsvæði.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 123,7 -133,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí kl.17:30-18:00

Einbýlishús á einni hæð á rótgrónum og vinsælum stað í vesturbæ Kópavogs. Húsið er á 
einni hæð með bílskúr skráð 182,2fm og þar af er bílskúr 32,2fm. Húsið skiptist í forstofu, 
hol, eldhús,stofu, 3 svefnherbergi, þvottaherbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Húsið 
er að mestu til upprunalegt. Frábær staðsetning, stutt í skóla, sundlaug og almenna 
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 182,2 m2

Melgerði 40     200 Kópavogi 64.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 20. mai kl. 17.30-18.00

sex íbúða útsýnishúsi. Húsið er steinað að utan og viðhaldslétt.  Eignin skiptist 
í  2 svefnherbergi,  tvö baðherbergi, sérinngang, bæði þvottahús og geymslu innan 
íbúðar, stofu, borðstofu og eldhús. Norðvestur svalir með stórkostlegu útsýni 
m.a yfir Snæfellsnes, Esjuna, Kópavoginn og víðar.  Íbúðin getur verið  laus  við 
kaupsamning.nUpplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 111,8 m2

Austurkór 100     203 Kópavogur 54.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí kl. 17.30-18.00

Grundarland 16    108 Reykjavík 125.000.000

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð á fallegri, gróinni og vel 
hirtri lóð á einstökum stað neðarlega í Fossvogi. Húsið er skráð samkvæmt F.M.R.  
165,7 fm og 31,2 fm bílskúr og að auki er upphituð sólstofa viðbygging 21 fm sem 
er ekki skráð í fermetratölu.  Húsið er því samtals tæplega 218 fm.  Eldhúsið mikið 
endurnýjað innréttingar og tæki, gólfefni ofl. Nýjir gluggar  í eldhúsi og opnað út 
á suðurverönd með nýrri glerhurð.  Baðherbergi var stækkað um helming og ný 
innrétting, sturta og tæki. Hiti settur í gólf í sólstofu, eldhúsi og aðalbaðherbergi. 
Nýjar flísar settar á anddyri, sólstofu,eldhúsi og baðherbergjum. Nýtt parket sett á 
hjónaherbergi og barnaherbergi sem og nýir fataskápar í bæði herbergi. Auk þess 
var settur nýr pallur við vestanvert húsið. Hiti er í gangstétt.
Falleg eign á einni hæð með glæsilegri og skjólgóðri lóð þar sem stutt er í náttúru-
perluna Fossvogsdalinn. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 196,9 m2

6 ÍBÚÐIR 

ÓSELDAR

OPIÐ HÚS miðvikudag 22. maí kl. 17.30-18.00

Fallegt og sérlega vel skipulagt Nýtt fullbúið raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er tilbúið til afhendingar. Alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi ,gestasalerni, 
þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol og rúmgott þvottahús.  Lóðin er frágengin og  
bílaplan hellulagt. Fjölskylduvænt hverfi, stutt er í útivist, fjallgöngu og einstaka menningu í 
Álafosskvosinni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 176,5 m2

Ástu Sólliljugata 16     270 Mos 74.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí kl. 17.30-18.00

Falleg og vel skipulögð 119,3 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á efri hæð við 
Engivelli 8. Íbúðin er staðsett í góðu og vel viðhöldnu fjórbýlishúsi. Svefnherbergin eru 
þrjú, gólfefni er parket og flísar og innréttingar samrýmdar. Þvottahús og geymsla er innan 
íbúðar. Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla og leikskóla og útsýni yfir hraun og 
leiksvæði. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 119,3 m2

Engjavellir 8   221 Hafnarfirði 49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí 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. Rúmgott svefnherbergi, tengi fyrir þvottavél á 
baðherbergi og útgengt í garð frá stofu.Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla og alla þjónustu.  Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 84,3 m2

Berjarimi 4      112 Reykjavík 34.900.000

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



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Hamraborg 32, 200 Kópavogi.
Opið hús í dag frá kl: 17.00 til 17.30.  
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð 1.hæð í 
lyftuhúsi, bílskýli.  Tvennar suður svalir.  Ath.  
Húsið er allt nýlega múrviðgert og málað utan. 
Hugguleg sameiginleg lóð.  ATH. Laus til af-
hendingar. Verð: 34,8 millj. 

Helluvað 19 
Opið hús í dag frá kl. 17:30-18:00.  
2ja herb. íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Húsið 
er steinsteypt fjölbýlishús, lyftuhús,allt klætt að 
utan. Húsið er fimm hæðir og kjallari. Lyfta er 
í húsinu. Í kjallara er þvottahús, geymslur og 
önnur góð sameign.  Verð 37,5 millj.

Þorláksgeisli 3, 113 Rvík.
Opið hús í dag frá kl: 18.00 til kl: 18.30.  
Rúmgóð og björt  4ra íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Stærð 
íbúðar er 124,2 fm. Stutt í flesta þjónustu, skóla 
og leikskóla.  Fallegt umhverfi og góðar göngu-
leiðir. Suður svalir. Verð 50,8 millj.

Kópavogstún 8 m/stæði í bílageymslu
Glæsileg 119,5 fm íbúð á 3 hæð með stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er skráð 110,7 og geymslan 
er skráð 8,8 fm. Afar vel staðsett íbúð, í hjarta 
Kópavogs.  Rúmgóð og björt íbúð.  Mjög gróið 
hverfi.  Stutt í þjónustu og stofnæðar. Bókið 
skoðun í síma 897-8061 Ásta. Verð 64.9 millj.

3ja herb 2ja herb 4ra herb Einbýlishús
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
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841 9992
Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  

Safamýri 57  108 – Rvk Sunnubraut 54  200 – Kóp  

Traust og góð þjónusta 

Opið hús í dag milli kl. 17:30 – 18:30.  Verið velkomin!

Glæsilegt, rúmgott parhús með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs við sjávarsíðurna á 
móti suðri. Húsið er steinhús, flísar og parket á gólfum, fallegar innréttinar. V- 99,5 millj

Opið hús í dag milli kl. 17:30 – 18:30.  Verið velkomin!

Falleg björt og vel skipulögð 5 herb. hæð með góðri studio íbúð í bílskúr á besta stað í Safamýri. V- 69,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Digranesvegur 40, 200 Kópavogur
Opið hús þriðjudaginn 21. maí kl.17:15-17:45

Falleg og björt  158,1 fm sérhæð ásamt bílskúr með sérinngangi.  Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
þvottahús, þrjú herbergi  (geta verið 4) og 1 baðherbergi, sem er nýlega endurnýjað. Stórir gluggar og útsýni til suðurs. Yfir-
byggðar suðvestur svalir. V. 59.9m

Nánari uppl. Haraldur Guðjónsson lgf s. 783 1494

Haraldur Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali
Símanúmer 783 1494 
halli@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is

íSími
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

SKÚTUVOGUR  13.  210 FM. ATVINNUHÚSNÆÐI
Húsnæðið skiptis í ca. 180 fm mjög gott lagerhúsnæði á jarðhæð með  
tvennum afgreiðsludyrum og lofthæð frá 5 til í 7m. Gott milliloft.
Húsnæðið er laust til afhendingar. Eignin er staðsett beint á móti Húsa-
smiðjunni og er því með mikið auglýsingargildi.

TIL LEIGU 
Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

 



FRÍTT VERÐMAT
Hrannar Jónsson Bergrós Hjálmarsdóttir Ingunn Björg Sigurjónsdóttir Björgvin Þór RúnarssonGuðný Guðmundsdóttir

Oscar Clausen Árni Helgason Sverrir Sigurjónsson Aðalsteinn BjarnasonSigurberg Guðjónsson

Hrafnkell Pálmason Erla Björk Theodórsdóttir Gunnar Vilhelmsson Bjarni StefánssonMagnús Guðlaugsson

Víðir Arnar Kristjánsson Haukur Halldórsson Bergþóra Lárusdóttir Snorri Björn SturlusonGuðný Ösp Ragnarsdóttir

Inga Björg Sigurðardóttir Kristín Einarsdóttir Agnar Agnarsson Vilborg GunnarsdóttirÓlafur Sævarsson

Vera Sigurðardóttir Kristín Björg Jónsdóttir Sigríður Elka Guðmundsdóttir Óskar Már AlfreðssonSteinar Ársælsson

Fasteignasala venjulega fólksins - Nýbýlavegi 8 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi - www.domusnova.is - Sími 527 1717



Fyrsta skrefið áður en þú setur fasteign í sölu 

www.verdmat.is 
s. 616 8880 • sos@eignalind.is

Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna  

í rúm 30 ár
ellert@eignalind.is

simi  893 4477

Erlendur Davíðsson  
löggiltur fasteignasali 
og verðbréfamiðlari.

 Sími 8970199

Embla Valberg
löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari.
embla@eignalind.is

sími 7662-4577

Heiða Guðmundsdóttir 
Hdl. löggiltur fasteignasali

Sími 779 1929
heida@eignalind.is

Einar Pálsson
Eignalind Akureyri

Löggiltur fasteignasali 
einar@eignalind.is

Sími 857-8392

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA

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

Föstudaginn 24. maí og laugardaginn 25. maí 2019 – Báða dagana frá kl. 10-17
Fundarstaður og stund: Stepp ehf., Ármúla 32, 108 Reykjavík

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

Komið og upplifi ð hið stórkostlega MUSHOLM FRI hús

Dagverðarnes 24, 311 Skorradalshreppur
Frekari upplýsingar um staðsetningu er hægt að nálgast í síma 696-9899

Bókið fund með EBK í Reykjavík, sérsniðin að ykkar óskum

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 26. maí kl. 13-16

EBK HUSE A/S, Skovsøvej 15, DK-4200 Slagelse
Anders Ingemann Jensen, Sími +45 4020 3238, Netfang: aj@ebk.dk

19
18

9

Hefur þú hug á að byggja nýtt sumarhús?

WWW.EBK-HUS.IS

DÖNSK HÖNNUN 
OG ARKITEKTÚR

               

Skipholt 50b |105 Reykjavík | s: 510 3500 | www.eignatorg.is

Tobbakot 3 - Rangárþingi ytra.

Björgvin Guðjónsson lögg. fast. í s: 615-1020 / bjorgvin@eignatorg.is

Um er að ræða gott 251,6 fm íbúðarhús á tveimur hæðum 
byggt 1980 með innbyggðum bílskúr ásamt 106,2 fm eldra 
húsi sem þarfnast uppgerðar. Húsin standa á samtals 
tveggja hektara eignarlóð. Verð: 32.9 millj. 

Allar nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast. í 
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is



Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is
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Velkomin í sýningarsalinn Draghálsi 4

Þú velur ofninn sem 
hentar rekstrinum þínum
við sjáum um allt hitt

Nýjung í þjónustu við 
atvinnu- og stóreldhús

Yfir 400 Retigo ofnar 
seldir í íslensk
atvinnueldhús 

BLUE VisionORANGE Vision

 COMBI OVEN 
B 623 I
50 máltíðir
Gastronorm container 
size GN 2/3 (354x325 mm).

COMBI OVEN 
B 611 I, B, IG
50-150 máltíðir
Gastronorm container size 
GN 1/1 (530x325 mm).

COMBI OVEN 
O 1011 I, B, IG
150-250 máltíðir
Gastronorm 
container size GN 
1/1 (530x325 
mm). 

COMBI OVEN 
O 2011 I, B, IG

400-600 máltíðir Gastronorm container 
size GN 1/1 (530x325 mm).

COMBI OVEN 
O 1221 I, B
400-600 máltíðir

Gastronorm container 
sizes GN 2/1 
(650x530 mm) or GN 
1/1 (530x325 mm). 

COMBI OVEN 
O 2021 I, B
600-900 máltíðir
Gastronorm container sizes GN 2/1 
(650x530 mm) or GN 1/1 (530x325 
mm).

5ára
ábyrgð

LEIGA
Á OFNUM
Í ATVINNU-

ELDHÚS



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

Nýr Ford Connect Tourneo 7 
manna. Sjálfskiptur. Diesel. 
Titanium typa með glerþaki ofl. 
Bíll sem hægt er að leggja sæti 
niður og sofa í bílnum. Verð aðeins: 
4.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

 Viðgerðir

Þjónusta

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
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

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

BÓKHALD.
Get tekið að mér bókhald og 
uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og 
einstaklinga. Upplýsingar í síma 
899-2042

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

 Málarar

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 
99 þús Facebook: steinhella 14. S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

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

NORSKA, DANSKA, SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Starts/Byrjanir: 
27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9, 14/10, 
11/11, 9/12. 4 weeks/vikur x 5 days/
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.

Job.is

Þú finnur 
draumastarfið á

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Kennsla

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Jón Axel Guðmundsson mun taka 
þátt í nýliðavali NBA í sumar. 

FÓTBOLTI Lyon sýndi á laugardag-
inn að liðið er í öðrum gæðaflokki 
en önnur lið í Evrópu í  kvenna-
flokki í knattspyrnu þessa stund-
ina en liðið valtaði yfir Barcelona í 
úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 
í knattspyrnu kvenna. Lokatölur í 
leiknum sem fram fór í Búdapest í 
Ungverjalandi að þessu sinni urðu 
4-1 Lyon í vil.

Franska liðið var mun sterkari 
aðilinn allt frá upphafi leiksins en 
staðan var 4-0 Lyon í vil þegar liðin 
gengu til búningsherbergja sinna í 
hálf leik. Norski framherjinn Ada 
Hegerberg, sem valin var besti leik-
maður heims árið 2018, sýndi, í 
þessum leik, það svart á hvítu hvers 
vegna hún hlaut þá nafnbót.

Eftir að þýska landsliðskonan 
Dzsenifer Marozsan kom Lyon yfir, 
bætti Hegerberg þremur mörkum 
við. Lyon slakaði aðeins á klónni í 
seinni hálf leik og nígeríski lands-
liðsframherjinn Asisat Lamina 
Oshoala lagaði stöðuna með sára-

bótarmarki fyrir Barcelona undir 
lok leiksins.

Lyon er sigursælasta liðið í sögu 

keppninnar með titlana sína sex en 
þýska liðið Frankfurt kemur næst 
með fjóra Meistaradeildartitla. 

Þetta var fjórði Meistaradeildar-
titill Lyon í röð en auk þessara sex 
titla hefur liðið tvisvar sinnum 
beðið ósigur í úrslitaleik keppn-
innar.

Meistaradeild Evrópu í knatt-
spyrnu í kvennaf lokki var sett á 
laggirnar árið 2001 og Lyon hefur 
því unnið í þriðjung þeirra skipta 
sem keppnin hefur verið haldin. 
Barcelona er með spennandi lið sem 
gæti náð góðum árangri á næstu 
árum og spænska liðið ætlar sér að 
leggja mikið púður í kvennalið sitt 
á næsta keppnistímabili.

Þessi leikur sýndi hins vegar að 
Barcelona stendur enn skör aftar 
en Lyon og þarf að bæta töluvert i 
leikmannahóp sinn ætli liðið sér 
að velta Lyon af stalli sem besta lið 
Evrópu. Nú er það liða á borð við 
Wolfsburg með Söru Björk Gunn-
arsdóttur og annarra liða í fremstu 
röð í Evrópu að bæta sig nægilega 
mikið til þess að einokunartíma 
Lyon ljúki næsta vor. - hó

Lyon ennþá með langbesta lið Evrópu 

Lisa Weiss, markvörður Lyon, lyftir hér bikarnum. NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Körfuboltamaður-
inn Jón Axel Guðmunds son, sem 
lék einkar vel með liði Davidson-
háskólans, Davidson Wildcats, 
á nýliðinni leiktíð í bandaríska 
háskólakörfuboltanum mun æfa 
með NBA-liðinu Sacra mento Kings 
í dag. 

Þetta er fyrsta æf ing in sem liðið 
held ur fyr ir nýliðaval NBA-deild ar-
inn ar en Jón Axel hefur ákveðið að 
gef a kost á sér í nýliðaval inu í fyrsta 
sinn, en nýliðavalið fer fram 20. júní 
næstkomandi.

Jón Axel var val inn í úr valslið 
Atlantic 10 riðils ins og þá var hann 
einnig val inn leikmaður árs ins í 
riðlin um. Hann skoraði 17 stig að 
meðaltali í vet ur, tók 7,3 frá köst 
og gaf fimm stoðsend ing ar. Þá var 
hann verðlaunaður sem besti leik-
maður í karlaflokki hjá Davidson-
háskólanum.

Sacra mento Kings endaði í 
ní unda sæti Vest ur deild ar inn ar 
í vet ur með 39 sigra og 43 töp og 
missti þar af leiðandi af úrslita-
keppni deildarinnar. – hó

Jón Axel æfir  
með Sacramento

HANDBOLTI Kiel vann sinn annan 
titil á keppnistímabilinu þegar liðið 
vann Füchse Berlin 26-22 í úrslita-
leik EHF-bikarsins í handbolta 
karla á laugardagskvöldið.

Áður höfðu lærisveinar Alfreðs 
Gíslasonar hjá Kiel tryggt sér bikar-
meistaratitilinn og þessir tveir titlar 
voru númer 17 og 18 í stjórnartíð 
Alfreðs hjá liðinu.

Alfreð, sem tók við Kiel árið 
2008, mun hætta störfum eftir að 
yfirstandandi leiktíð lýkur en Kiel 
er enn í toppbaráttu þýsku efstu 
deildarinnar og Alfreð á möguleika 
á að kveðja sem þrefaldur meistari.

G í s l i  Þ o r  g e i r 
K r i s t já n s  s on lék 
ekki með Kiel vegna 
meiðsla. Bjarki Már 
Elís son var marka-
hæst ur hjá Füch-
se Berlín með sex 

mörk en Berl-
ínarrefirnir 

höfðu titil 
að verja í 
þ e s s u m 
leik. – hó

Kiel vann 
EHF-bikarinn 

LYF TINGAR Kraftlyftingakonan 
Al ex andrea Rán Guðnýj ar dótt ir 
keppti í gær á heims meist ara mót-
inu í bekkpressu sem fram fór í 
Tókýó í Jap an um helgina.

Al ex andra Rán keppti þar í klass-
ískri bekkpressu í -57kg flokki ung-
linga en hún lyfti 67,5 kg í fyrstu 
lyftu og í ann arri lyftu lyfti hún 
síðan 72,5 kílóum.

Hún bætti þar með sinn besta 
ár ang ur um 2,5 kg og í leiðinni 
Ís lands metið um sömu þyngd.

Í þriðju lyftu lyfti Al ex andrea 
75 kílóum og bætti þar með eigið 
Íslands met enn frek ar. Þriðja lyft-
an tryggði henni svo bronsverðlaun 
á mót inu. – hó

Tvíbætti eigið 
Íslandsmet

FÓTBOLTI Þrir leikir fóru fram í 
fimmtu umferð Pepsi Max-deildar 
karla í knattspyrnu í gær en þar 
náði ÍA þriggja stiga forskoti á 
toppi deildarinnar með sigri í 
toppslagnum gegn Breiðabliki, 
ÍBV og Víkingur skildu jöfn og KA 
hafði betur gegn Stjörnunni. Nú 
þegar fimmta umferð deildarinnar 
er hálfnuð er komin eilítil mynd á 
það hvaða lið munu berjast á toppi 
og botni deildarinnar og hvaða lið 
verða þar á milli.

Breiðablik, sem hafnaði í öðru 
sæti deildarinnar á síðustu leiktíð, 
hefur byrjað leiktíðina vel þrátt 
fyrir að miklar breytingar hafi 
orðið inni á miðsvæði liðsins. Það 
munar miklu um að Gunnleifur 
Vignir Gunnleifsson er enn á milli 
stanganna hjá liðinu, varnar-
línan er nánast sú sama og Tho-
mas Mikkelsen, framherji liðsins, 
ákvað að taka allavega eitt tímabil 
enn hér á landi.

Þá hafa leikmenn á borð við Kol-
bein Þórðarson, Höskuld Gunn-
laugsson og Aron Bjarnason séð 
til þess að liðið saknar ekki þeirra 
fjölmörgu leikmana sem hurfu á 
braut frá Kópavogsliðinu í vetur. 
Guðjón Pétur Lýðsson hefur svo 
staðið sig vel í því að tengja saman 
miðjuspil og sóknarleik liðsins.

Skagamenn tóku svo gott gengi 
liðsins frá undirbúningstíma-
bilinu og nýliðarnir hafa byrjað 
mótið af miklum krafti. Liðið er 
massíft og gríðarleg liðsheild ein-
kennir liðið. Liðið samanstendur 
mestmegnis af uppöldum Skaga-
mönnum í bland við leikmenn 
sem hershöfðingjarnir Jóhannes 
Karl Guðjónsson og Sigurður 
Jónsson hafa valið af kostgæfni og 
smellpassa inn í liðið.

Árni Snær Ólafsson leikur eins 
og leikstjórnandi í amerísku ruðn-
ingsliði í marki Skagamanna og 
þegar andstæðingar liðsins missa 
boltann er líkt og handboltalið 
hafi misst boltann og leikmenn ÍA 
útfæra skyndisóknir sínar eins og 
góð hraðaupphlaup í handbolta.

Hornspyrnur Tryggva Hrafns 
Haraldssonar, sem kom til liðsins 
frá Halmstad í vetur, eru stór-
hættulegar, Óttar Bjarni Guð-
mundsson hefur fundið markaskó 
og Hörður Ingi Gunnarsson getur 
svo valdið usla bæði með skotum 

sínum og fyrirgjöfum utan af velli 
og með löngum innköstum sínum.

Það ganga allir í takt hjá Skaga-
liðinu og það er einkar erfitt að 
brjóta liðið á bak aftur. Þegar and-
stæðingar liðsins tapa boltanum 
eftir vel útfærða pressu liðsins er 
svo voðinn vís eins og áður segir. 
Skagamenn dreymir um það að 
koma liðinu aftur í fremstu röð 
og það lítur út fyrir að liðið muni 
annaðhvort berjast um Íslands-
meistaratitilinn eða Evrópusæti 
hið minnsta fram á næsta haust.

Framherjar deildarinnar þurfa 

að rífa sig upp en fimm leikmenn 
eru markahæstir með þrjú mörk 
hver. Af þeim er einungis einn 
hreinræktaður framherji. Nikolaj 
Hansen sem hefur skorað fimm 
mörk fyrir ungt, vel spilandi og 
skemmtilegt lið Víkings.Hinir eru 
Halldór Orri Björnsson sem hefur 
leikið sem framherji í hjáverkum 
fyrir FH, Hilmar Árni Halldórs-
son, sóknartengiliður Stjörnunnar, 
Hallgrímur Mar Steingrímsson, 
kantmaður KA-manna, og téður 
Kolbeinn, miðvallarleikmaður 
Breiðabliks. - hjorvaro@frettabladid.is

Línur eru farnar að skýrast á 
toppi og botni deildarinnar 
Fimmta umferð Pepsi Max-deildar karla í knattspyrnu hófst í gær með þremur leikjum og umferðin klár-
ast með jafn mörgum leikjum í kvöld. Þó nokkur óvænt úrslit hafa litið dagsins ljós í fyrstu fimm um-
ferðum deildarinnar.  Breiðablik og ÍA áttust við í toppslag í gær og ÍBV og Víkingur í botnslag í Eyjum. 

Skagamenn höfðu betur þegar liðið sótti Breiðablik heim í toppslag deildarinnar í gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐ

ÍA trónir á toppi Pepsi 

Max-deildar karla í knatt-

spyrnu og ÍBV og Víkingur 

eiga enn eftir að vinna sigur. 
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurlaug R. Líndal 
Karlsdóttir  

(Gógó)
Hringbraut 2b, Hafnarfirði,

lést 15. maí. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn 24. maí kl. 13.00. 

Kristín Líndal Hafsteinsd.  Hörður Oddgeirsson
Karlotta Líndal Hafsteinsd.  Sigurður Friðfinnsson
Guðmundur Örn Jónsson
Guðbjörg Líndal Jónsd.  Hallgrímur Atlason
Grétar Jónsson  Þórlaug Steingrímsdóttir
Rúnar Haraldur Jónsson

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Brynja Unnur Magnúsdóttir
frá Súgandafirði,

lést á heimili sínu í Kópavogi 
laugardaginn 11. maí. Útförin fer fram frá 

    Háteigskirkju þriðjudaginn 21. maí kl. 13.

Magnús B. Erlingsson  Kristín Guðmundsdóttir
Þorsteinn Erlingsson  Elin Anita Nilsen
Hjálmar Erlingsson  Scarlet Cunillera
Unnur Sig. Erlingsdóttir  Einar Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Margeir Ingólfsson

húsasmíðameistari, 
Maltakri 7, Garðabæ,

lést föstudaginn 10. maí síðastliðinn. 
Útför fer fram frá Garðakirkju, Garðabæ, 

fimmtudaginn 23. maí kl. 15.00.

Ingólfur Steinar Margeirsson Linda Húmdís Hafsteinsd.
Gyða Hafdís Margeirsdóttir Páll Árnason
Erla Margrét Margeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, amma, langamma og systir, 

Þórhalla Sveinsdóttir
Fífuhvammi 15,

lést 8. maí á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð í Kópavogi. Útförin fer fram 

frá Digraneskirkju þann 21. maí kl. 13.00.

Jón Kristinsson
Ragnhildur Jónsdóttir Brynhildur Jónsdóttir
Sigríður Haraldsdóttir Magnús Halldórsson 

ömmubörn, langömmubörn og systkini.

Þrjú hundruð áru eru liðin 
frá fæðingu Bjarna Páls-
sonar. Bjarni var fyrstur 
manna til að gegna emb-
ætti landlæknis hér á landi 
og sáði í embættistíð sinni 
fræjum sem síðar áttu eftir 
að verða hin íslenska heil-
brigðisþjónusta.

Þess var minnst um helgina að 
um þessar mundir eru 300 
ár frá fæðingu Bjarna Páls-
sonar. Bjarni var læknir og 
náttúrufræðingur, en er fyrst 
og fremst minnst sem fyrsta 

landlæknis Íslands.
Bjarni var skipaður í embætti land-

læknis 18. mars 1760. Formleg læknis-
þjónusta á Íslandi á þessum tíma var 
af skornum skammti og Bjarni tók að 
sér það mikla verk að mennta lækna og 
útskrifa, hafa umsjón með lyfsölu og ann-
ast sóttvarnir og heilsugæslu Íslendinga 

allra. „Þetta var mikið verkefni fyrir einn 
mann í strjálbýlu landi sem var erfitt yfir-
ferðar með óbrúaðar ár,“ ritaði Kolbrún S. 
Ingólfsdóttir í sögulegri yfirlitsgrein sinni 
um landlækna fyrri tíma í Læknablaðið 
árið 2003. Upphaf íslenskrar læknastéttar 
má rekja til Bjarna og segja má að hann 
hafi sáð fræjum þess heilbrigðiskerfis sem 
Íslendingar þekkja í dag. Bjarni þótt með 
eindæmum ötull maður og metnaðar-
fullur.

Bjarni lærði í Danmörku og þótti 
mikið efni. Hann fór í margar ferðir til 
Íslands ásamt Eggert Ólafssyni til að 
safna náttúrugripum og handritum. Í 
einni slíkri ferð, árið 1756, rannsakaði 
Bjarni sárasótt sem hafði blossað upp 
í verksmiðju í Reykjavík. Guðmundur 
Magnússon, prófessor og ritstjóri Lækna-
blaðsins árið 1919, rifjaði upp ummæli 
Bjarna við amtmann í verksmiðjunni um 
að taka þyrfti alvarlega í strenginn til að 
koma í veg fyrir að sjúkdómurinn rót-
festist ekki í landinu til óbætandi skaða 
og hneisu. „Menn létu sér fátt um finnast, 
og varð sjúkdóminum ekki útrýmt fyrr 
en hann [Bjarni] var orðinn landlæknir,“ 
ritaði Guðmundur. Skrif sín byggði Guð-

mundur á ævisögu Bjarna sem Sveinn 
Pálsson ritaði og gaf út árið 1800.

Guðmundur segir í grein sinni, sem 
rituð var þegar 200 ár voru liðin frá fæð-
ingu Bjarna, að þessi fyrsti landlæknir 
Íslands hafi haft ríkan áhuga á því að 
hefja hér land og lýð.

Eins og áður segir var Bjarna falið að 
kenna læknaefnum og útskrifa en bisk-
upar vildu jafnframt að hann tæki að sér 
að kenna prestum og gera þá að læknum. 
„Bjarni afsagði það,“ ritaði Guðmundur. 
„ [Bjarni] vildi koma upp vel lærðum 
læknum en ekki skottulæknum!“

Á meðal þess sem Bjarni barðist fyrir 
var að mennta yfirsetukonur og útvega 
þeim laun og að hér yrði byggður lands-
spítali en kom því ekki fram  „öllum 
landsvinum til hrellingar“.

Bjarni lést 8. september árið 1779. 
Kona hans og börn stóðu félaus uppi, því 
skuldlausar eignir voru 111 ríkisdalir: 
„Þetta var kaupið fyrir æfistarfið!“ ritaði 
Guðmundur. 

Blómsveigur var lagður á minnisvarða 
um Bjarna við Nesstofu í  gær  en þar 
settist hann að þegar hann tók fyrstur 
manna við embætti landlæknis.  – khn

Minntust 300 ára afmælis 
Bjarna Pálssonar

Blómsveigur var lagður að minnisvarða Bjarna Pálssonar við Nesstofu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

1883 Gos hefst í Krakatá. Sprengigos hefst þremur mán-
uðum seinna sem kostaði 36 þúsund manns lífið.
1902 Yfirráðum Bandaríkjanna yfir Kúbu lauk.

1932 Amelia Earhart flýgur 
frá Nýfundnalandi til Írlands 
og var þar með fyrsta konan 
til að fljúga yfir Atlantshafið.
1940 Fyrstu fangarnir eru 
fluttir í útrýmingarbúðirnar 
í Auschwitz.
1944 Þjóðaratkvæða-
greiðsla um lýðveldis-
stofnun Íslands hófst og 
stóð í fjóra daga.

1964 Vísindamennirnir Ro-
bert Woodrow Wilson 
og Arno Penzias upp-
götva örbylgjukliðinn. 
Hann er merki um 
alheiminn eins og hann 
var stuttu eftir Miklahvell.
1980 Íbúar í Quebec hafna því í atkvæðagreiðslu að 
héraðið slíti sig frá Kanada og lýsi yfir sjálfstæði. Sextíu 
prósent sögðu nei.
1983 Vísindagrein birt í Science þar sem greint er frá upp-
götvun HIV-veirunnar og tengsla hennar við AIDS.

2006 Finnska hljómsveitin Lordí sigraði í Eurovision 
keppninni og fékk 292 stig sem var met á þeim tíma.
2012 Að minnsta kosti 27 farast og 50 aðrir særðust 
þegar öflugur jarðskjálfti reið yfir norðurhluta Ítalíu.

Merkisatburðir
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FRETTABLADID.IS Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
á Facebook og Instagram
E
á

Hlaðvarpið á frettabladid.is er nýjung þar sem 
boðið verður upp á skemmtileg og fræðandi 

hlaðvörp um hin ýmsu málefni. 

Hlaðvarpið á frettabladid.is
hlustaðu þegar þér hentar

Krúnuvarpið Lifum lengur Hismið



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Schuk átti leik gegn Hania í 
Groningen árið 1991.

1. Df3! Dxf3 2. Hh7+ ½- ½. 
Meistaramóti Skákskóla Ís-
lands lauk í gær. Nánar um 
mótið á skak.is. í dag. Fyrstu 
umferð (16 manna úrslitum) 
fyrsta Grand Prix-mótsins lauk 
í gær í Moskvu. Sterkir skák-
menn féllu úr leik. 

www.skak.is:  Meistaramót 
Skákskólans.    

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.

Hvítur á leik

Norðaustlæg átt 5-10 
m/s, en heldur hvassara 
norðvestan til.  Skýjað 
á landinu og víða dálítil 
rigning eða súld. Áfram 
þungbúið og svolítil 
væta í flestum lands-
hlutum. Hiti frá 4 stigum 
á norðausturhorninu, 
upp í 13 stig á Vestur-
landi.

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar afli 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöðu)

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar afli 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur  
frá Milwaukee 

vfs.is

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
1. tíund 
5. sarg 
6. reyndar 
8. afgangar 
10. rómversk 
tala 
11. einkar 
12. matreiða 
13. óhapp 
15. gimsteinn 
17. efni

LÓÐRÉTT
1. slettast 
2. smyrsl 
3. væta 
4. skýli 
7. niðurstaða 
9. svikult 
12. skynfæri 
14. skordýr 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. skatt, 5. urg, 6. jú, 8. leifar, 10. lm, 11. all, 
12. elda, 13. slys, 15. túrkís, 17. satín.
LÓÐRÉTT: 1. sullast, 2. krem, 3. agi, 4. tjald, 7. 
úrlausn, 9. falskt, 12. eyra, 14. lús, 16. íí.

Ég er að verða tilbúin Aníta! 
Ég sé þig á barnum 

eftir korter!

Segjum 
það, Anna!

Og ég 
vara þig 
við beibí!

Því ég ætla að 
vera í stysta 
pilsinu mínu 

í kvöld!

Ókei!

Þú 
vinnur!

Palli, hvar 
hefurðu 

verið!

Hvað áttu 
við?

Ég bað þig 
um að fara 

út í búð fyrir 
mig fyrir 

svona þremur 
klukkutímum.

Ójá.

Einmitt.

Núna er ég að fara að 
halda veislu og bera 
á borð ofeldaðan og 

ókryddaðan fisk!

Ætlarðu ekki að spyrja 
mig hvernig rúnturinn 

var?

Mamma, 
viltu segja 

okkur sögu?

Hmmm... 
sjáum nú til... Einu sinnu var fjölskylda sem 

var alltaf skipulögð, alltaf á 
réttum tíma og börnin vildu 

alltaf hjálpa til.
Núna hljómar 

Rumputuski eins 
og raunhæf saga.

Og auðvitað var mamman í ótrúlega góðu formi
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Greiðslukjör
Vaxtalaust

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 

Netverslun

ormsson

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRIAKUREYRI

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515Í

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

DAGAR

15% 15% 15% 

20% 20% 15% 15% 

15% 
áaafsfssláláátttuturur

15% 
f láaafsfssláláátttuturur

15% 
fs átt raafsfssláláátttuturur

15-20% 
aafsfs átslálááttttuturur

f látaafsfssláláátttuturur a áaafsfsslálááttttuur

áaaaaaaaaaaffffffffssláláátttuturur f áaafsfssláláátttuturur afsláttáaafsfssláláátttuturur aaafsfs ásláláátttttuur

áttaafsfssláláátttutururr

LOKADAGAR

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl 11-15Laugardaga kl. 11-15



Ljósmyndir Krist-
jóns Haraldssonar 
eru á sýningu í 
Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur. Aug-
lýsingaheimur og 
hversdagsheimur á 
sama stað.

Sýning á ljósmyndum eftir 
Kristjón Haraldsson stend-
ur yfir í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur. Kristjón vann 
fyrst og fremst við auglýs-
ingaljósmyndun á áttunda 

og níunda áratug síðustu aldar. Hann 
var vel þekktur fyrir tískuljósmyndir 
sínar, myndir á plötuumslögum og 
auglýsingaljósmyndir.

Yfirskrift sýningarinnar er Íslensk 
kjötsúpa og á henni eru um 80 mynd-
ir. Í sýningarsalnum er leitast við að 
skapa umhverfi og stemningu átt-
unda áratugarins með húsgögnum 
frá þeim tíma og þar eru einnig 
tímarit og fleira sem tengist þessum 
árum.

Myndir sem voru ekki sýndar
„Stór hluti af sýningunni eru þær 

myndir sem Kristjón tók sem aug-
lýsingaljósmyndari, þarna eru 
tískuljósmyndir og myndir af tón-
listarmönnum en líka persónulegar 
myndir sem voru í hans einkaeign 
og sýna hversu næmt listrænt auga 
hann hafði,“ segir sýningarstjórinn 
Daría Sól Andrews. „Ég rakst á per-
sónulegu myndirnar hans þegar ég 
var að fara í gegnum safneignina. Ég 
sá strax að ég vildi vinna með þær. 
Ég frétti seinna að  Kristjón hefði 
ekki verið að sýna neinum  þær 
heldur hélt þeim fyrir sig. Mynd-
irnar eru af fjölskyldu hans og fólki 
í miðbænum og sýna hversdagslegt 
líf á áttunda áratug síðustu aldar. 
Þetta eru afar áhugaverðar myndir 
og öll eigum við auðvelt með að 
tengja við hversdagsmyndir sama 
á hvaða áratug við lifum.“

Samtal ólíkra mynda
Það eru einmitt þessar myndir sem 
blasa við áhorfandanum þegar 
hann gengur inn í sýningarsalinn. 
„Það er viljandi gert, ég vildi skapa 
persónulega nánd við listamanninn 
með því að láta þessar myndir vera 
það fyrsta sem áhorfandinn sæi“ 
segir Daría Sól. „Þeir sem þekkja til 
Kristjóns sem ljósmyndara þekkja 
hann sem auglýsingaljósmyndara 
og sjálfur leit hann fremur á sig sem 
slíkan en sem listamann. 

Myndunum af hversdagslíf i 
fólks vildi ég stilla upp í samhengi 
við auglýsingamyndirnar sem 
eðlis síns vegna eru sviðsettar og 
sýna ákveðna Útópíu, lífsstíl sem 
svo margir eltast við. Það myndast 
áhugavert samtal milli þessara 
ólíku mynda sem sýna líka hversu 

af kastamikill Kristjón var. Einn 
þáttur í þessari sýningu er að 
hleypa fólki á bak við tjöldin í aug-
lýsingagerð og sýna ferlið við gerð 
auglýsingaljósmynda og markaðs-
mynda. Margar myndanna á þess-
ari sýningu voru teknar í auglýs-
ingastúdíói Kristjóns, Stúdíó 28. 
Við sýnum allt ferlið frá upphafi 
til enda. Fyrst kviknar hugmynd 
að auglýsingu og er teiknuð á blað, 
síðan er auglýsingin sett saman, 
ljósmynd verður til og síðan er hún 
prentuð í tískublaði.“

Spurð um heiti sýningarinnar, 
Íslensk kjötsúpa, segir Daría Sól: 
„Íslensk kjötsúpa er titill frægrar 
plötu frá þessum árum en Kristjón 
tók myndina sem prýðir plötuum-
slagið. Okkur fannst þetta heiti 
hæfa sýningunni vel.“

Næmt listrænt 
auga Kristjóns

Miðstöð íslensk ra bók-
mennta úthlutaði nýlega 
styrkjum til útgáfu og 

miðlunar íslenskra ritverka sem 
hafa menningarlegt og þekkingar-
fræðilegt gildi. Verkin sem hlutu 
styrki að þessu sinni eru af ýmsum 
toga; fræðirit, handbækur, skáldverk 
og heimildarit um náttúru Íslands, 
menningu, tungu, listir og fleira.

Meðal þeirra verka sem hlutu 
styrk í ár eru Reykholt í ljósi forn-
leifanna eftir Guðrúnu Svein-
bjarnardóttur, bókin Daginn út 
og daginn inn sem fjallar um dag-
bókarskrif íslenskrar alþýðu á 18., 

19. og 20. öld eftir Davíð Ólafsson, 
Lífgrös og leyndir dómar eftir Ólínu 
Þorvarðardóttur og Smásögur 
heimsins IV – Afríka en ritstjórar 
verksins eru Kristín Guðrún Jóns-
dóttir, Jón Karl Helgason og Rúnar 
Helgi Vignisson.

Vatnaleiðin eftir Óskar Árna Ósk-
arsson og Einar Fal Ingólfsson hlaut 
einnig styrk, sömuleiðis verk um 
listakonuna Huldu Hákon í ritstjórn 
Hörpu Þórsdóttur og Um tímann og 
vatnið eftir Andra Snæ Magnason 
sem fjallar um umhverfismál þar 
sem vatn gegnir lykilhlutverki.

Einnig skal nefna Fjörmeti – 

tínsla, verkun og matreiðsla mat-
þörunga eftir Eydísi Mary Jóns-
dóttur, Silju Dögg Gunnarsdóttur 
og Hinrik Carl Ellertsson, Sumar-
dvöl barna í sveit, bindi I og II í rit-
stjórn Jónínu Einarsdóttur, Að segja 
fyrir um jarðskjálfta eftir Ragnar 
Stefánsson, Nauðsynja- og þjóð-
þrifamál. Saga Heimilisiðnaðarfé-
lags Íslands 1913-2013 eftir Áslaugu 
Sverrisdóttur, Áhrif frá Bretlands-
eyjum – Mannvirki á Íslandi eftir 
Dennis Davíð Jóhannesson og 
Hjördísi Sigurgísladóttur og Raf-
ræn þýsk orðabók, ritstjórar Þórdís 
Úlfarsdóttir og Halldóra Jónsdóttir.

Styrkir til verka um umhverfisvernd, jarðskjálfta, dagbókarskrif og fleira

Andri Snær Magnason skrifar um umhverfismál í bók sem er væntanleg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

„Ég vildi skapa persónulega nánd við listamanninn,“ segir sýningarstjórinn Daría Sól. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þessi mynd Kristjóns er frá árinu 1974 og er tekin í fermingarveislu.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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Iðnaðarhúsnæði TIL SÖLU EÐA LEIGU, 
staðsett á Ásbrú í Reykjanesbæ. 

Til sölu 600 m2 húsnæði sem skiptist í 400 m2 sal og ca. 200 m2 skrifstofuhúsnæði.  
Kaupverð 49.900.000 kr

Einnig kemur til greina að leigja aðeins salinn sem er 400 m2 með stórri innkeyrsluhurð.  
Leiguverð 400.000 kr

Upplýsingar hjá M2 fasteignasölu 
421-8787 eða 693-2080

GETUR VERIÐ

LAUS FLJÓTLEGA

Girl ((ENG SUB)  ........................................... 17:45

Að sjá hið ósýnilega (ICELANDIC) .. 18:00

The House That Jack Built (ICE SUB)  18:00

Lords of Chaos (ICE SUB)              20:00

BlacKkKlansman (ENGLISH NO SUB) ..21:00

Yuli-Carlos Acosta Story (ENG SUB) 22:00

Lords of Chaos (ICE SUB)               22:20

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

TÓNLIST

Sinfóníutónleikar

Verk eftir Chabrier, Brahms og 
Farrenc. Sinfóníuhljómsveit 
Íslands lék. Einleikarar: Ari Þór 
Vilhjálmsson og Sigurgeir Agnars-
son. Stjórnandi: Bjarni Frímann 
Bjarnason.
Eldborg í Hörpu
fimmtudaginn 16. maí
Farsímar á sinfóníutónleikum eru 
plága. Á tónleikunum í þar síðustu 
viku var m.a. á efnisskránni píanó-
konsertinn eftir Grieg. Á viðkvæm-
um stað í hæga, rólega kaflanum, 
hringdi sími. Hástemmdur náttúru-
seiðurinn í tónlistinni var þar með 
ónýtur. Svo vildi til að Bjarni Frí-
mann Bjarnason hljómsveitarstjóri 
var meðal gesta og sat fyrir framan 
undirritaðan. Hann kipptist auð-
sjáanlega til.

Atvikið sat greinilega í honum, 
því áður en hann sjálfur hóf upp 
tónsprotann á tónleikunum síðast-
liðinn fimmtudag, ávarpaði hann 
tónleikagesti með nokkrum þjósti. 
Hann minni þá á að slökkva á sím-
unum og var svo hvass að allnokkrir 
áheyrendur drógu upp símana sína 
í dauðans ofboði og fullvissuðu sig 
um að allt væri í lagi. Þetta svínvirk-
aði og maður gat notið tónleikanna 
í friði og spekt.

Konur sem þóttust vera karlar
Efnisskráin var óvanaleg, því annað 
aðalverkið var sinfónía nr. 3 eftir 
Louise Farrenc, sem var kona. Nú 
kann einhver að hvá og segja: Og 
hvað með það? En Farrenc var ekki 

bara kona, heldur kona á 19. öldinni. 
Á þeim tíma var almennt litið niður 
á konur sem tónskáld. Þær áttu bara 
að halda kjafti og vera sætar. Kven-
tónskáld sem ætluðu sér eitthvað 
þóttust því stundum vera karlar.

Farrenc var þó með bein í nefinu 
og naut talsverðrar virðingar á 
meðan hún lifði. Gaman er að verið 
sé að dusta rykið af tónlist hennar, 
en fyrir nokkru var flutt verk eftir 
hana í Kammermúsíkklúbbnum sem 
hljómaði ágætlega. Sinfónían sem 
hér var leikin var líka frábær! Hún 
var einstaklega glæsileg, í senn fáguð 
og fjörmikil, með safaríkum laglín-
um og spennandi atburðarás. Bjarni 
Frímann hafði rétta tilfinningu fyrir 
tónlistinni, túlkun hljómsveitar-
innar undir stjórn hans var djörf og 
tilfinningaþrungin. Tæknileg atriði í 
samspili voru lýtalaus, meira að segja 
þegar strengjaleikararnir spiluðu á 
ofurhraða. Í það heila var tónlistin 
svo flott að mann langaði strax til að 
heyra hana aftur.

Andlaus konsert
Hinn aðalrétturinn á seðlinum 
var ekki nærri því eins skemmti-
legur, konsert fyrir fiðlu og selló eftir 

Brahms. Tónskáldið samdi vissulega 
magnaða einleiks konserta, en þessi 
stendur hinum langt að baki. Sagt er 
að Brahms hafi verið geðvont gamal-
menni og það heyrist hér. Laglín-
urnar eru þurrlegar og framvindan 
máttlaus. Þetta er tónlist sem hefur 
engan tilgang. Einleikurinn kom 
samt vel út, en hann var í höndunum 
á Ara Þór Vilhjálmssyni fiðluleikara 
og Sigurgeiri Agnarssyni sellóleik-
ara. Ari Þór var reyndar feimnis-
legur til að byrja með, leikur hans 
var dálítið mjór og varfærnislegur. 
En svo hrökk hann í gírinn og var þá 
með sitt á hreinu. Sigurgeir var hins 
vegar pottþéttur allan tímann, spil-
aði af andríki og með sannfærandi 
tilþrifum.

Tvær minni tónsmíðar voru einnig 
á efnisskránni, Akademískur hátíð-
arforleikur eftir Brahms og España 
eftir Chabrier. Þær voru í senn hug-
ljúfar og snarpar með innblásnum 
laglínum sem voru ágætlega útfærð-
ar af mismunandi hljóðfærahópum. 
Báðar hljómuðu prýðilega, ekki síst 
vegna þess að aldrei hringdi sími, 
sem betur fer. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Hljómsveit og ein-
leikarar fóru á kostum.

Haltu kjafti og vertu sæt

Ari og Sigurgeir fóru á kostum.
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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 The Goldbergs
10.00 Great News
10.25 Grand Designs. House of 
the Year
11.15 Landnemarnir
11.55 Lóa Pind. Viltu í alvöru 
deyja?
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor 2017
14.10 The X Factor 2017
15.25 Maður er manns gaman
15.55 The Big Bang Theory
16.20 Lóa Pind. Bara geðveik
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 The Mindy Project
19.50 My Babies Life. Who 
Decides?
20.40 Næturgestir
21.05 Game of Thrones
22.30 S.W.A.T.
23.15 60 Minutes
00.00 The Village
00.45 The Enemy Within
01.30 Chernobyl
02.20 Say Her Name. The Life and 
Death of Sandra Bland
04.00 Nashville
04.45 Nashville
05.30 Nashville

19.10 The Last Man on Earth
19.35 The Simpsons
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.35 Claws
22.25 Legends of Tomorrow
23.10 Flash
23.55 Supernatural
00.40 The Last Man on Earth
01.05 Seinfeld
01.30 Tónlist

12.15 All Roads Lead to Rome
13.45 So B. It
15.25 Diary of a Wimpy Kid. 
Rodrick Rules
17.05 All Roads Lead to Rome
18.40 So B. It
20.20 Diary of a Wimpy Kid. 
Rodrick Rules
22.00 American Pastoral
23.50 Inferno
01.50 An Ordinary Man
03.20 American Pastoral

07.15 PGA Championship
12.15 La Reserva de Sotogrande 
Invitational
15.15 PGA Championship
20.15 PGA Highlights
21.10 La Reserva de Sotogrande 
Invitational

13.00 Útsvar 2014-2015 Garða-
bær - Akureyri
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.
14.30 Maður er nefndur Hjalti 
Einarsson  Í þessum þætti ræðir 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
við Hjalta Einarsson efnaverk-
fræðing. Hjalti segir frá ætt sinni 
og uppruna og frá uppvexti sínum 
í Bolungarvík. Hann segir frá föður 
sínum, athafnamanninum Einari 
Guðfinnssyni. Hjalti talar um 
skólagöngu sína og segir frá starfs-
ferli sínum. Hann ræðir um starf 
sitt hjá Sölumiðstöð hraðfrysti-
húsanna en hjá Sölumiðstöðinni 
átti Hjalti þátt í margvíslegum 
tilraunum og þróun í veiðum og 
vinnslu nýrra nytjategunda. Dag-
skrárgerð: Ásgrímur Sverrisson.
15.00 Út og suður 
15.25 Af fingrum fram. Friðrik 
Karlsson
16.05 Hvað höfum við gert?
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli 
18.08 Minnsti maður í heimi 
18.09 Símon 
18.15 Refurinn Pablo 
18.20 Klaufabárðarnir
18.28 Klingjur 
18.39Mói 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Njósnarar í náttúrunni 
21.00 Svikamylla 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Rómantísku meistararnir. 
Tónlistarbylting 19. aldar   Bresk 
heimildarþáttaröð í þremur 
hlutum þar sem Suzy Klein skoðar 
þær breytingar sem áttu sér stað 
á sviði tónlistar á 19. öld og sýnir 
fram á hvernig tónlistin varð að 
byltingarkenndum krafti sem 
hafði áhrif á allan heiminn.
23.20 Hyggjur og hugtök - Þjóð-
ernishyggja  Stuttir þættir frá BBC 
þar sem rithöfundurinn og blaða-
maðurinn Owen Jones fræðir 
okkur um ýmis hugtök sem eru 
vinsæl í fjölmiðlaumræðu dagsins 
í dag. e.
23.30 Fjandans hommi  Gisle fær 
hnút í magann þegar kærastinn 
hans tekur í höndina á honum 
á almannafæri. Í þessari heim-
ildarþáttaröð frá NRK fer hann 
um ókunnar slóðir í von um að fá 
svör við spurningum sínum. Hvers 
vegna er það enn þá erfitt að vera 
samkynhneigður í Noregi árið 
2017? Og nær Gisle að komast yfir 
það að skammast sín fyrir að vera 
„öðruvísi“? e.
23.55 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 Will and Grace 
14.10 Crazy Ex-Girlfriend 
14.55 90210 
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 Rel 
20.10 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Shades of Blue 
23.20 The Tonight Show
 00.05 The Late Late Show
 00.50 NCIS 
01.35 NCIS. Los Angeles 
02.20 FBI 
03.05 Star 
03.50 Heathers 
04.35 Síminn + Spotify

07.05 Eibar - Barcelona
08.45 Real Madrid - Real Betis
10.25 Chievo - Sampdoria
12.05 Juventus - Atalanta
13.45 AC Milan - Frosinone
15.25 Haukar - Selfoss. Leikur 3
16.55 Seinni bylgjan
17.25 Spænsku mörkin 
17.55 Ítölsku mörkin 
18.25 Lazio - Bologna  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
20.30 Goals of the Season
21.25 Úrvalsdeildin í pílukasti

08.10 Haukar - Selfoss. Leikur 3
09.40 Seinni bylgjan
10.10 Goðsagnir - Sigursteinn 
Gíslason
11.00 ÍBV - Víkingur
12.40 Stjarnan - KA
14.20 Breiðablik - ÍA
16.00 Manchester City - Watford
18.00 Ensku bikarmörkin
18.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
18.55 FH - Valur  Bein útsending 
frá leik í Pepsi Max deild karla.
21.15 Pepsi Max Mörk karla
22.40 Lazio - Bologna
00.20 Goals of the Season

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 Vinsæl lög frá 1969
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. Hunang og 
blóð
15.00 Fréttir
15.03 Bannárin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05Hátalarinn
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
21.40 Kvöldsagan. Húsið 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

MÁLÞING UM TÆKNI, TUNGU 
OG NÝJAR MIÐLUNARLEIÐIR

FRAMTÍÐ ÚTVARPS

Fimmtudaginn 23. maí kl. 15-17
í aðalmyndveri RÚV, Útvarpshúsinu við Efstaleiti

Hvernig verður útvarp framtíðarinnar? Á tæknin 

eftir að breyta því hvernig við hlustum og tölum 

við íslensku við tækin okkar? Hvað einkennir gott

hlaðvarp? 

Erlendir sérfræðingar greina frá reynslu sinni af 

raddstýringu og nýjum miðlunarleiðum og nokkrar af 

skærustu hlaðvarpsstjörnum Íslands ræða hlaðvarp. 

Við bjóðum alla hjartanlega velkomna til samtals um 

framtíð útvarps.

Fundurinn verður í beinni á RÚV.is 

Nánari upplýsingar og skráning á ruv.is

Dagskrá

15:00 Setning

Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta- og

menningarmálaráðherra ávarpar gesti.

15:10 Framtíð útvarps er björt

Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri.

15:20 Gullöld hljóðvarps

Thomas Hjelm yfirmaður stafrænna miðla hjá NPR.

Thomas Hjelm og Freyr Eyjólfsson fjölmiðlamaður 

ræðast við.

15:45 Ný tækni og staða íslensku í stafrænum heimi

Guðmundur Hafsteinsson frumkvöðull og 

fyrrverandi þróunarstjóri hjá Google.

Jón Páll Leifsson kynnir nýtt app, Brodda.

16:10 Nýjar miðlunarleiðir efla útvarp og fréttir

Joel Westerholm sérfræðingur hjá fréttastofu SR.

Joel Westerholm og Rakel Þorbergsdóttir

fréttastjóri RÚV ræðast við.

16:35 Hvað er eiginlega með öll þessi hlaðvörp?

Vera Illugadóttir, Snærós Sindradóttir og Hjörvar

Hafliðason.

16:50    Framtíðin gerð upp

Auður Jónsdóttir og Jónas Sig.

Fundarstjóri: Baldvin Þór Bergssondvin Þór Bergsson
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán. m. kl. 9 18, s. kl. 9 18 0, lau. kl. 10 18, sun. kl. 12 1
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Eurovision gleði frá  
fyrsta degi til hins síðasta
Útsendarar Fréttablaðsins, Benedikt Bóas og Ingólfur Grétarsson, eru nú á leið 
heim eftir 10 daga dvöl í Ísrael. Þar hafa þeir fylgt eftir slóð Hatara og gleði-
sprengjunum sem Eurovision fylgir. Hér er örlítil upprifjun á ferðalagi þeirra.

Hatari stóð sig með prýði og hafnaði í tíunda sæti. Þetta 
er í fjórða skiptið sem Ísland endar í einu af tíu efstu.

Þetta er í fimmta skipti sem Hollendingar sigra í Eurovision keppninni, en síðast gerðist það árið 1975. Holland bætist nú í hóp þriggja 
annarra landa sem hafa lent í fyrsta sæti fimm sinnum en það hafa Lúxemborg, Frakkland og Bretland einnig gert.

Ingólfur ræðir við norsku flytjendurna sem fluttu lagið Spirit in the sky. 

Ein af 
æsku-
hetjum 
Ingólfs, 
Darude,  
í við-
tali sem 
týndist á 
einhvern 
undarleg-
an máta. 

Ingólfur og Benedikt fyrir utan höllina þar sem gestir gátu hvílt lúin bein.

Góðgerðarleikur Íslands og Ísraels þar sem Fréttablaðið stóð vaktina. 

Það má alltaf finna íslendinga hvert sem farið er. Hér er 
Birna Margrét Haukdal Jakobsdóttir sem býr í Noregi. 

Fáses liðar, Laufey og Ísak. Stórkostleg eintök af fólki. 

Félagarnir í Hatara mættu í 80´s þema og voru mjög vin-
sælir í myndatökum, alvöru- og samfélagsmiðla. 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 20. maí, 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

ALLAR 
FERÐATÖSKUR 35% AFSLÁTTUR!
LÝKUR Í DAG

FRÁBÆR

KAUP! KOMDU
NÚNA!



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn 
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage 
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson 
benediktboas@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Við tókum saman 
nokkra af athyglis-
verðustu kjólunum 
á Cannes í ár.

Kv i k my nd a hát íði n í 
Cannes stendur nú yfir 
í sjötugasta og annað 
sinn í Suður-Frakklandi. 
Er þetta nokkkurs konar 

uppskeruhátíð kvikmyndabrans-
ans, þar sem allar helstu stjörnur 
heims mæta til að sýna sig og sjá 
aðra. Þær klæðast gjarnarn því heit-
asta sem er að finna í tískuheim-
inum hverju sinni eins og sjá má á 
meðfylgjandi myndum.Við tókum 
saman nokkra af flott ustu og furðu-
legustu kjólunum á hátíðinni í ár, en 
henni lýkur næsta laugardag.

Kjólarnir í Cannes

Plötusnúðurinn Kiddy Smile mætti 
í þessum glæsilega munstraða og 
sumarlega kjól. 

Leik og söngkonan Selena Gomez 
mætti á frumsýningu The dead 
don’t die, en hún leikur einmitt í 
myndinni. 

Íslandsvinurinn Lafði Victory 
Hervey hefur alltaf verið þekkt fyrir 
sérstakan fatastíl og nú var svo 
sannarlega engin breyting þar á.

Ungstirnið Elle Fanning lét sig ekki 
vanta á hátíðina í ár og klæddist 
þessum apríkósulitaða kjól. 

Indverska leikkonan Deepika Padukone vakti mikla athygli í þessum skærgræna tjullkjól.  MYND/NORDICPHOTOS

2 0 .  M A Í  2 0 1 9   M Á N U D A G U R26 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

Sími: 558 1100

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður Skeiði 1

NÝR BÆKLINGUR Á 

husgagnahollin.is
SPENNANDI tilboð 
og NÝJAR vörur

MAGNAÐUR MAÍ  

Í HÖLLINNI

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

CLIPS
GARÐHÚSGAGNALÍNAN     

CLIPS
Stöðugur og vandaður garðstóll 
þótt hann sé léttur og einfaldur. 

Honum er auðvelt  
að stafla. Stóllinn  

og armarnir eru  
úr dufthúðuðu áli  
en sætið úr plasti  

sem það dúar  
ögn/gefur eftir  

en er þó sterkt og  
endingargott.  

Nokkrir litir.

CLIPS
Slakaðu á í dásamlegum ruggustól. 
Clips er notalegur og vandaður þótt 
hann sé léttur og einfaldur. Sethæð 
stólsins 32 cm. Nokkrir litir með 
samlitum örmum og grind.

 27.993 kr.   39.990 kr.39 990 kr

 13.993 kr.   1199.999900 kr.199 99990 kr

AFSLÁTTUR
30%
GARÐHÚSGÖGN
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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 Torg. ehf

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 þarft bara að segja já!
Segðu bless við myndlykilinn og lækkaðu reikninginn. Við mætum heim til þín 

og græjum netið frítt. Þú borgar 1.690 kr. á mán. fyrir Apple TV 4K og færð 

sömu upphæð í afslátt af ótakmörkuðum Ljósleiðara í 18 mánuði — þú borgar 

því í raun ekkert fyrir Apple TV 4K.

Mánaðarleg 1.690 kr. afborgun fyrir 32 GB Apple TV 4K í 18 mánuði, greidd með kreditkorti. Greiðsludreifing-

argjald 325 kr./mán. Ef þú staðgreiðir 29.990 kr. þarftu ekki kreditkort, en færð afsláttinn!

Apple TV 4K á 0 kr.
með ótakmörkuðum
Ljósleiðara hjá Nova!

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

Engin kona getur kallað sjálfa 
sig frjálsa þar til hún getur 
valið hvort hún vill eða vill 

ekki verða móðir“ sagði hjúkr-
unarfræðingurinn Margaret 
Sanger árið 1922. Margaret talaði 
af reynslu. Hún var ein ellefu 
systkina sem komust á legg en 
móðir hennar eignaðist átján börn 
á 23 árum og dó frá þeim fyrir 
fimmtugt.

Æska Margaret hafði mikil áhrif 
á hana og mótaði ævistarf hennar. 
Orðasambandið takmörkun barn-
eigna (e. birth control) er komið 
frá henni og hún opnaði fyrstu 
getnaðarvarnaklíník Banda-
ríkjanna í New York árið 1916, 
sem var reyndar lokað skömmu 
síðar og hún ákærð fyrir að fræða 
konur um hvernig börn verða 
til. Margaret gafst ekki upp. Hún 
stofnaði alþjóðasamtök um skipu-
lagðar barneignir og átti stóran 
þátt í þróun getnaðarvarnapill-
unnar á sjötta áratugnum.

Áhrifavaldar eins og Margaret 
greiða slóð mannréttinda. Ef kona 
telur sig ekki færa um að ala barn 
þá er ekki annarra að ákveða 
hið gagnstæða. Sama hvað fólki 
finnst þá halda konur áfram að 
fara í þungunarrof hvort sem það 
er bannað eða ekki. Það er hins 
vegar undir lögunum komið hvort 
það sé gert við aðstæður sem eru 
farsælastar fyrir konuna. Við 
vitum að enn í dag eru þungunar-
rof gerð í bakhúsum, við óhreinar 
aðstæður og jafnvel framkvæmdar 
af óhæfum aðila sem leiðir oft til 
alvarlegra fylgikvilla eða dauða.

Það er súrrealískt að á sama 
tíma og okkar þingmenn sýna í 
verki að þeir standa með kven-
frelsi horfum við á bylgju aftur-
fara í mörgum fylkjum Banda-
ríkjanna þar sem konur geta ekki 
endað þungun án þess að það 
leiði til sakamáls. En ekki fylgir 
sögunni hver ætlar að hugsa um 
barnið sem móðirin vill ekki ala? 
Er betra að fæðast og vera ekki 
elskaður?

Að vera elskaður


