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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson stingur upp á nýjum 
lausnum varðandi málþóf á 
Alþingi. 11 

SPORT Góð kaflaskipti í mínu 
lífi, segir Freydís Halla sem lagði 
keppnisskíðin á hilluna. 16

TÍMAMÓT Atla Heimis Sveinsson-
ar er minnst á hádegistónleikum 
á Kjarvalsstöðum í dag. 18

LÍFIÐ Birgir Breiðdal er á leið til 
Seúl að mála föt utan á módel. 26

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK   
●  FASTEIGNIR

DÓMSMÁL Sáttaumleitanir milli 
stjórnvalda og hinna nýsýknuðu í 
Guðmundar- og Geirfinnsmálum 
og aðstandenda þeirra eru að sigla 
í strand eftir að Guðjón Skarphéð-
insson hafnaði bótatilboði sátta-
nefndar stjórnvalda.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
hafði sáttanefndin úr 600 millj-
ónum að spila og samkvæmt heim-
ildum blaðsins hafði ríkið bætt 
eitthvað í þannig að hæstu tilboð 

um bætur fóru yfir 200 milljónir. 
Heimildir blaðsins herma að góður 
sáttatónn hafi verið í f lestum og 
útlit verið gott um að sættir gætu 
náðst, þar til Guðjón Skarphéðins-
son hafnaði tilboði sáttanefndar-
innar.

Eins og greint hefur verið frá 
hljóðaði bótakrafa Guðjóns upp á 
rúman milljarð í miskabætur og um 
það bil 400 milljónir að auki í bætur 
fyrir missi atvinnutekna.

Höfuðáhersla hefur verið lögð á 
það í sáttaferlinu að ná sáttum við 
allan hópinn og ljúka málinu utan 
dómstóla. Heimildir Fréttablaðsins 

herma að verulega hafi súrnað í 
viðræðum eftir að Guðjón gekk frá 
borði og mun sáttanefndin eiga það 
eina verk eftir í starfi sínu að semja 
skilabréf sitt til forsætisráðherra.

Andri Árnason, settur ríkis-
lögmaður í málinu, á eftir að taka 
formlega afstöðu til kröfu Guðjóns 
og þar sem ekki var gengið að henni 
við borð sáttanefndar er ólíklegt 
annað en að henni verði hafnað.

Að óbreyttu munu því dómstólar 

ákveða bætur í málinu og má búast 
við að um þær verði rekin nokkur 
dómsmál. 

Óvíst er hvernig farið verður með 
mál aðstandenda Sævars Marinós 
Cisielski og Tryggva Rúnars Leifs-
sonar sem eru látnir, en bótaréttur 
þeirra er ekki sá sami og þeirra 
Guðjóns, Kristjáns Viðars Júlíus-
sonar og Alberts Khlan Skaftasonar 
sem enn eru á lífi og eiga hlutlægan 
bótarétt. – aá

Sáttaumleitanir að fara út um þúfur
Litlar líkur eru taldar á að sáttir náist utan dómstóla milli ríkisins og þeirra er sýknaðir voru í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. 
Þrátt fyrir hækkuð tilboð stjórnvalda hefur einn hafnað því sem boðið er. Lögð var áhersla á að ná sáttum við allan hópinn.

Á góðviðrisdögum er oft mikið fjör við þennan foss í vestari kvísl Elliðaáa. Það var einmitt raunin í gær og undi fólk sér vel, ýmist við hylinn eða hreinlega ofan í honum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kristrún Heimis-
dóttir, formaður 
sáttanefndar.
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Höfuðáhersla hefur verið lögð á
það í sáttaferlinu að ná sáttum við
allan hópinn og ljúka málinu utan
dómstóla. Heimildir Fréttablaðsin

Halldór

SKIPULAGSMÁL Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, formaður Hollvinasam-
taka Sundhallar Kef lavíkur, sem 
kærði þá ákvörðun bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar að heimila niður-
rif Sundhallar Keflavíkur segir fátt 
koma á óvart í niðurstöðu úrskurð-
arnefndar umhverfis- og auðlinda-
mála sem hefur vísað kærunni frá.

„Eins mikið og það hryggir mig 
þá er það eitthvað sem maður þarf 
að sætta sig við. En ég er ekki ánægð 
með það,“ segir hún. – gar / sjá síðu 6

Sundhallarkæra 
ekki tekin gild

Ragnheiður Elín 
Árnadóttir.

STJÓRNMÁL „Það er sorglegt að horfa 
upp á þessi viðhorf Sjálfstæðis-
f lokksins til Mannréttindadóm-
stóls Evrópu á níutíu ára afmæli 
f lokksins,“ segir Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, formaður Viðreisn-
ar, um nýfallin ummæli Sigríðar Á. 
Andersen um Mannréttindadóm-
stól Evrópu og dóm hans í Lands-
réttarmálinu.

Í grein í Morgunblaðinu segir Sig-
ríður dóm MDE atlögu frá pólitískt 
kjörnum dómurum í Strassborg.

Helga Vala Helgadóttir, þingmað-
ur Samfylkingarinnar og formaður 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, 
tekur í sama streng og Þorgerður. 
„Það er grafalvarlegt að fyrrverandi 
dómsmálaráðherra tali dómstólinn 
niður á þann hátt sem hún gerir í 
greininni.“ – aá / sjá síðu 4

Viðhorf Sigríðar 
sögð sorgleg



Í skýrslu sem birt var í 

janúar 2016 segir að Hegn-

ingarhúsið á Skólavörðustíg 

sé meðal elstu og merki-

legustu bygginga í eigu 

ríkisins og gera eigi það upp 

af myndarskap og í sem 

upprunalegustu mynd. 

Veður

Norðan 5-13 m/s á morgun og 
dálítil slydduél norðaustanlands, 
annars bjart með köflum en skúrir 
suðaustan til. Kólnar heldur fyrir 
norðan og austan.  SJÁ SÍÐU 20

Tæpar 100 milljónir í barnamenningu

Alls hlutu 36 verk efni styrk í gær úr ný stofnuðum Barna menningar sjóði Ís lands. 
Styrkirnir, samtals 97 milljónir króna, voru veittir í Al þingis húsinu á degi 
barnsins. Hæsta styrk hlaut að þessu sinni Borgar bóka safnið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sem slá á þínum gönguhraða

með nýju Það er leikur einn að slá m
CubCadetCubCadet. garðsláttuvélunum frá Cgarðsláttuvélunum frá C
hraðastilli Þær eru með MySpeed h
a vélanna sem aðlagar keyrsluhraða

að þínum gönguhraða.  
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ALÞINGI Fyrsta mál á dagskrá fund-
ar Alþingis, að loknum fyrirspurna-
tíma,  er þingsályktunartillaga 
utanríkisráðherra um þriðja orku-
pakkann svokallaða. Fimm voru 
búnir að setja sig á mælendaskrá í 

gær, allt þingmenn Miðf lokksins. 
Það er eru þeir Karl Gauti Hjaltason, 
sem flytur sína 25. ræðu um málið, 
Þorsteinn Sæmundsson, með  32. 
ræðu sína, Jón Þór Þorvaldsson 
með 31. ræðuna, Birgir Þórarinsson, 
sem flytur sína 29. ræðu og Bergþór 
Ólason, með 23. ræðu sína um orku-
pakkamálið.

Á dagskrá þingsins í dag eru síðan 
26 önnur mál. – gar

Áfram rætt um 
orkupakkann

Þorsteinn  
Sæmundsson  
alþingismaður. SAMFÉLAG Kostnaður við að koma 

Hegningarhúsinu við Skólavörðu-
stíg í viðunandi horf að utan er að 
lágmarki 300 milljónir króna sam-
kvæmt áætlun Ríkiseigna sem falin 
var umsýsla hússins eftir að það var 
tekið úr notkun sem fangelsi vorið 
2016.

Ekki hefur verið lagt mat á 
kostnað við endurbætur og við-
hald á húsinu að innan en áætlað 
er þó að sá kostnaður verði ekki 
undir einum milljarði. Þetta kemur 
fram í svari fjármálaráðuneytisins 
við fyrirspurn Fréttablaðsins. Mun 
kostnaðurinn ekki eingöngu ráðast 
af ástandi hússins heldur haldast í 
hendur við möguleika til aðlögunar 
á innviðum hússins til að tryggja 
framtíðarnýtingu þess.

Húsið var tekið úr notkun fyrir 
þremur árum. Í skýrslu sem birt var 
í janúar 2016 segir að húsið sé meðal 
elstu og merkilegustu bygginga í 
eigu ríkisins og gera eigi það upp 
af myndarskap og í sem uppruna-
legustu mynd. Húsið liggi undir 
skemmdum og forgangsverkefni 
sé að tryggja fjárveitingu til að gera 
húsið upp.

Vinna við húsið er þó ekki enn 
hafin. Í svari ráðuneytisins kemur 
fram að endurbygging gamalla og 
friðaðra húsa geti verið fjárhagslega 
áhættusöm og kostnaður auðveld-
lega orðið mun hærri en gert er ráð 
fyrir í upphafi. Því þurfi að vanda 
bæði undirbúning og áætlunargerð. 
Hins vegar sé ljóst að ekki verði 
lengi beðið með lagfæringu á þaki 
hússins og í framhaldi ytra byrði 
þess þótt beðið verði ákvörðunar 
um framtíðarnýtingu. Unnið er að 
því að finna húsinu hlutverk við 
hæfi og munu endurbætur taka mið 
af nýju hlutverki þess.

Um framtíðarnýtingu segir í svari 
ráðuneytisins að ekki sé gert ráð 
fyrir rekstri á vegum ríkisins í hús-
inu en það bjóði upp á möguleika 
fyrir fjölmarga aðila fyrir starf-
semi sína. Þá hafi verið lögð áhersla 
á að húsið verði opið almenningi 

eftir endurgerð þess. Fjölmargar 
hugmyndir hafa komið fram um 
starfsemi í húsinu, meðal annars 
um söfn sem tengjast sögu hússins, 
veitingasölu og fleira. 

Ekki kemur á óvart að margir 
renni hýru auga til þessa sögufræga 
húss. Staðsetningin er einkar eftir-
sóknarverð auk þess sem bakgarður 
hússins býður upp á marga mögu-
leika.

Framlag til endurbóta hefur ekki 
verið veitt í fjárlögum undanfar-
inna ára ef frá eru taldar 37,5 millj-
ónir í fjárlögum fyrir árið 2017. Í 
fjárlögum ársins 2016 var fjármála- 
og efnahagsráðherra veitt heimild 
til að selja húsið en í fjárlögum síð-
ustu ára hefur hann haft heimild til 
að leigja húsið út. 
adalheidur@frettabladid.is 

Hegningarhúsið þarf á 
annan milljarð króna
Endurbætur á Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg eru ekki hafnar. Áætlað er 
að 300 milljónir þurfi til að gera húsið upp að utan en einn milljarð króna að 
lágmarki innanhúss. Enn er óljóst hvaða starfsemi verður þar til framtíðar. 

Nían, eins og Hegningarhúsið var kallað meðal þeirra sem þar dvöldu, var 
tekin úr notkun 1. júní 2016 og bíður yfirhalningar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fleiri myndir úr Alþingishúsinu er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

LÖGREGLUMÁL Íslenskur maður er 
í haldi lögreglu í Þýskalandi vegna 
meintrar aðildar að fíkniefna-
smygli. Í svari utanríkisráðuneyt-
isins við fyrirspurn Fréttablaðsins 
segir að ráðuneytinu sé kunnugt 
um málið og borgaraþjónustan veiti 
hefðbundna aðstoð vegna þess.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er mál mannsins tengt 
rannsókn á innf lutningi mikils 
magns kókaíns til Íslands en fjórir 
sitja í gæsluvarðhaldi hér á landi 
vegna rannsóknar þess máls.

Í fréttum Stöðvar 2 í gær kom 
fram að málið sem kom upp 12. 
maí síðastliðinn ætti uppruna sinn 
í Frankfurt en það voru landa-
mæraverðir í Þýskalandi sem gerðu 
íslenskum yfirvöldum viðvart um 
málið. Í kjölfarið voru fjögur ung-
menni handtekin hér á landi og 
úrskurðuð í gæsluvarðhald.

Heimildir blaðsins herma að 
efnið, allt að 20 kíló af kókaíni, komi 
frá Brasilíu. Það var falið í ferða-
töskum og flutt með farþegavél frá 
Frankfurt.

Málið er rannsakað af lögregl-
unni á Suðurnesjum í samstarfi við 
þýsk lögregluyfirvöld ásamt toll-
gæslunni á Kef lavíkurf lugvelli og 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 
– aá

Íslendingur í 
haldi þýsku 
lögreglunnar

Efnin fundust í töskum á Kefla-
víkurvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum 
framleiðandans og ber eigandi  kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af 
Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

HÚN ER KOMIN AFTUR
NÝ COROLLA

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

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

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Verð frá: 3.990.000 kr.



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

GOÐSÖGNIN NÝR JEEP® WRANGLER

UMBOÐSAÐILI JEEP®  Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

jeep.is

JEEP® WRANGLER RUBICON
Rock-Track® fjórhjóladrif, Select-Trac® millikassi, Tru-Lock® 100% 
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HEILBRIGÐISMÁL Heimsóknum og 
símtölum á heilsugæslustöðvar 
hefur fækkað umtalsvert frá því 
að vefurinn Heilsuvera var tekinn 
í gagnið.

Vefurinn, sem er samstarfs-
verkefni Embættis landlæknis og 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis-
ins, gerir íbúum kleift að hafa 
samband við sína heilsugæslustöð 
rafrænt, bæði til að bóka tíma og fá 
svör við fyrirspurnum.

Í gegnum Heilsuveru geta íbúar 
nálgast heilbrigðisupplýsingar um 
sjálfa frá öllum heilbrigðisstofn-
unum. Hægt er að fá yfirsýn yfir 

lyfjanotkun ásamt því að hægt er 
að sækja rafrænt um endurnýjun 
lyfseðla.

Í fyrra voru liðlega 65 þúsund 
erindi afgreidd í gegnum Heilsu-
veru. Rafrænum fyrirspurnum til 
heilsugæslunnar fjölgaði um hátt 
í 17 þúsund milli áranna 2017 og 
2018. Á sama tíma fækkaði hefð-
bundnum viðtölum á heilsugæslu-
stöðvum um liðlega 3.500.

Símtölum fækkaði um 24 þúsund 

milli ára. Fóru þau úr 384.566 árið 
2017 í 360.802 árið 2018.

Óskar S. Reykdalsson, forstjóri 
Heilsugæslunnar á höfuðborgar-
svæðinu, segir þetta spara mikinn 
tíma.

„Við höfum reiknað út að sím-
talið tekur að meðaltali sjö mín-
útur. Svörunin í gengum Heilsu-
veru tekur rúmlega mínútu,“ segir 
Óskar. Enn á eftir að fullklára 
tímabókunarkerfið, það er tals-

vert f lókið verkefni. Huga þurfi vel 
að öryggi.  „Við vonumst til að hægt 
sé að byrja að nota tímabókunar-
kerfið í haust.“

Framtíð heilbrigðisker f isins 
felur í sér meiri rafræn samskipti. 
Unnið er að því að hægt sé að koma 
upp fjarfundum, getur þá sjúkl-
ingur átt myndbandsviðtal við 
heilbrigðisstarfsmann og fengið þá 
lausn sinna mála án þess að þurfa 
að mæta á staðinn. – ab

Færri heimsóknir og símtöl til heilsugæslunnar með bókunarvef
Óskar Sesar 
Reykdalsson.

SAMGÖNGUR Vinna er nú hafin við 
endurskoðun leiðakerfis Strætós 
en markmiðið er að tengja vagna 
Strætós við stofnleiðanet Borgar-
línu. Þá kalla skipulagsbreytingar á 
Hlemmi og við BSÍ einnig á breyt-
ingar á leiðakerfinu.

Almenningur er hvattur til að 
taka þátt í könnun sem nálgast má 
á vef Strætós þar sem spurt er um 
ferðavenjur og viðhorf til almenn-
ingssamgangna. Er könnunin hluti 
samráðsferlis við almenning og 
hagsmunaaðila.

Faghópur um verkefnið sem 
skipaður var skipaður í febrúar 
hefur unnið stefnumótunarvinnu 
og hefst annar áfangi verkefnisins 
í júní sem er hönnun og greining á 
nýju leiðaneti.

Gert er ráð fyrir að drög að til-
lögu að nýju leiðaneti verði kynnt í 
september næstkomandi og tillaga 
til samþykktar liggi fyrir í nóvem-
ber. – sar

Samráð um nýtt 
kerfi sem tengir 
við Borgarlínu

Tengja á leiðakerfi Strætós við 
Borgarlínu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

DÓMSMÁL „Það er sorglegt að horfa 
upp á þessi viðhorf Sjálfstæðis-
f lokksins til Mannréttindadóm-
stóls Evrópu á níutíu ára afmæli 
f lokksins,“ segir Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, formaður Viðreisn-
ar, um nýfallin ummæli Sigríðar Á. 
Andersen um Mannréttindadóm-
stól Evrópu og dóm hans í Lands-
réttarmálinu.

Í grein í Morgunblaðinu í tilefni 
90 ára afmælis Sjálfstæðisf lokks-
ins kallaði Sigríður nýfallinn dóm 
MDE atlögu frá pólitískt kjörnum 
dómurum í Strassborg. Í greininni 
segir Sigríður það hafa verið sér 
sár vonbrigði „að sjá íslensk stjórn-
mál, fjölmiðla og réttarkerfið falla 
á kné þegar erlend nefnd sem ekk-
ert umboð hefur frá sjálfstæðum 
Íslendingum gerði atlögu að dóms-
kerfi okkar Íslendinga.“ Svo lýsir 
Sigríður því að aldrei í sögunni hafi 
handhafar ríkisvaldsins fest nýja 
stofnun í sessi með jafn afgerandi 
hætti og hún treysti því að þegar frá 
líði verði litið á atlöguna frá Strass-

borg sem umboðslaust pólitískt at.
„Þetta er dapurleg afmælis-

kveðja Sjálfstæðismanna til lands-
manna,“ segir Þorgerður. Helga 
Vala Helgadóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar og formaður stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefndar, tekur 
í sama streng. „Það er grafalvarlegt 
að fyrrverandi dómsmálaráðherra 
tali dómstólinn niður á þann hátt 
sem hún gerir í greininni. Ísland 
hefur átt aðild að Mannréttinda-

dómstól Evrópu í áratugi og hann 
hefur fært okkur ýmiss konar rétt-
arbót frá stofnun sem Sigríði, sem er 
löglærð, ætti að vera kunnugt um,“ 
segir Helga Vala.

Helga Vala og Þorgerður velta 
einnig fyrir sér áhrifum þessa við-
horfa ráðherrans fyrrverandi á 
meðferð málsins hjá ríkisstjórninni. 
„Ég hef líka vissar áhyggjur af því 
að ríkisstjórnin kunni að láta þessa 
afstöðu Sigríðar til dómstólsins 

afvegaleiða sig í nauðsynlegri vinnu 
við endurreisn okkar dómskerfis 
sem ekki má bíða lengur með að 
hefja,“ segir Helga Vala. Þorgerður 
segir að í ljósi þeirra viðhorfa sem 
komi fram hjá fyrrverandi dóms-
málaráðherra sé ekki að undra hve 
illa ríkisstjórnin var undir dóminn 
búin þegar hann féll. „Þessi viðhorf 
skýra af hverju ríkisstjórnin var 
ekki betur undirbúin með ýmsum 
sviðsmyndum eftir því hver niður-
staðan yrði.“ 
adalheidur@frettabladid.is 

Segir grafalvarlegt að tala 
mannréttindadómstól niður

Sigríður Á. Andersen sagði af sér eftir dóm MDE. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sigríður Andersen er 
harðlega gagnrýnd fyrir 
ummæli um Mannrétt-
indadómstól Evrópu. 
Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir segir afmælis-
kveðjuna dapurlega og 
skilaboð Sjálfstæðis-
flokksins misvísandi. 
Helga Vala Helgadóttir 
lýsir áhyggjum af áhrif-
um viðhorfa Sigríðar á 
ríkisstjórnina í vinnu 
við endurreisn dóms-
kerfisins.

Margvísleg áhrif af 
dómum MDE
Fréttablaðið fór yfir sextíu ára 
sögu sambands Íslands við 
Mannréttindadómstólsins 
á laugardaginn, sama dag og 
grein Sigríðar birtist í Morgun-
blaðinu. Þar voru rifjuð upp 
nokkur markverð mál, þeirra 
á meðal mál Jóns Kristjáns-
sonar sem ók yfir á rauðu ljósi 
á Akureyri og neitaði að lúta því 
að sýslumaður bæði rannsakaði 
málið og dæmdi það. Dómsátt 
hans og íslenskra stjórnvalda í 
Strassborg leiddi til umfangs-
mikilla breytinga á íslensku 
réttarkerfi með aðskilnaði 
framkvæmdarvalds og dóms-
valds í héraði.

Farið var yfir áhrif dóma MDE 
á innlenda dómaframkvæmd 
um mörk tjáningarfrelsis og 
friðhelgi einkalífs en flest 
mál sem íslenskir borgarar 
hafa unnið í Strassborg eru 
tjáningarfrelsismál íslenskra 
blaðamanna. Þá eru rifjaðir upp 
dómar um ólögmætar frelsis-
skerðingar, brot á rétti manna 
til að standa utan félaga og 
fleiri mál.
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Bernhard - Honda á Íslandi
Vatnagörðum 24
104 Reykjavík
Sími 520 1100
www.honda.is

Bílver 
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2 
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535

Umboðsaðilar:

SMÁBÍLLINN

RISASTÓRI

FRÁ KR. 2.790.000
SJÁLFSKIPTUR

HONDA JAZZ

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00



Eins mikið og það 

hryggir mig þá er 

það eitthvað sem maður 

þarf að sætta sig við. En ég er 

ekki ánægð með það.

Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, for-
maður Hollvina-
samtaka Sund-
hallar Keflavíkur

OSundhöll Keflavíkur var 
byggð árið 1945 og teiknuð af 
Guðjóni Samúelssyni, þáverandi 
húsameistara ríkisins, og Bárði 
Ísleifssyni arkitekt. Sundhöllin 
stendur enn á sínum stað.

SKIPULAGSMÁL „Víða í bænum eru 
aspir og greni á bæjarlandi þess 
valdandi að sólar nýtur ekki við í 
görðum og útsýni er skert,“ segir 
skipulags- og byggingarráð Hafn-
arfjarðar sem leggur til að mjög 
hávaxin tré á bæjarlandi sem séu 
íbúum til ama verði felld.

„Sem dæmi um slík tré eru greni-
tré á Hamrinum, aspir við Strand-
götu og Hvammabraut,“ segir ráðið 
og hvetur til þess að ákvæðum 
byggingarreglugerðar varðandi tré 
og runna á lóðum verði framfylgt. 
Jafnframt að mörkuð verði skýr 
stefna um gróðursetningu trjáa á 
bæjarlandi. „Trjágróður er okkur 
öllum til yndisauka þar sem það á 
við,“ tekur ráðið þó fram. – gar

Vilja fella tré í bæjarlandi 
sem skyggja á sólina og á 
útsýni íbúa í Hafnarfirði

Tré í bæjarlandi við Hammabraut í Hafnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Grenitré við Hamarinn í Hafnarfirði. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SKIPULAGSMÁL „Þetta mál er því 
miður tapað,“ segir Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, formaður Hollvinasam-
taka Sundhallar Keflavíkur.

Ragnheiður Elín kærði í ágúst í 
fyrra þá ákvörðun bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar að heimila niðurrif 
Sundhallar Keflavíkur og að byggð 
verði þrjú fjölbýlishús á svæðinu. 
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamála hefur nú vísað kærunni 
frá.

„Kærandi er búsettur í níu hund-
ruð metra fjarlægð frá umræddri 
sundhöll sem fjarlægja á samkvæmt 
hinni kærðu deiliskipulagsbreyt-
ingu. Verður henni af þeim sökum 
því ekki játuð kæruaðild á þeim 
grundvelli að grenndarhagsmunir 
hennar skerðist,“ segir í niðurstöðu 
úrskurðarnefndarinnar.

„Það er fátt sem kemur á óvart,“ 
segir Ragnheiður Elín um niður-
stöðuna. Henni finnist sláandi að í 
úrskurðinum sé ekki tekið tillit til 

almannahagsmuna. „Það er ekkert 
gert með almannahagsmuni. Það er 
athyglisvert að þetta skiptir engu í 
þessu ferli,“ segir hún og leggur 
áherslu á að í kærunni hafi sérstak-

lega verið vísað til menningarsögu-
legs gildis sundhallarinnar. „Þetta 
eru ekki mínir einkahagsmunir. Ég 
hef enga fjárhagslega hagsmuni í 
málinu.“

Þá segir Ragnheiður Elín ekki 
tekið efnislega á því sem hún og 
Hollvinasamtökin hafi verið að gera 
athugasemd við varðandi efnis- og 
formannmarka. „Við sögðum meðal 
annars í kærunni að þarna hafi 
sannarlega verið hagsmunatengsl 
þegar nákominn ættingi eiganda 
sundhallarinnar afgreiddi málið út 
úr skipulagsnefndinni. Þeir hags-
munir eru í raun varðir með þessari 
ákvörðun finnst mér,“ segir hún.

Í kæru Ragnheiðar Elínar segir að 
byggt sé á því að tilvist sundhallar-
innar hafi almennt og ríkt gildi fyrir 
alla íbúa Reykjanesbæjar. Hún sé 
formaður Hollvinasamtaka Sund-
hallarinnar í Kef lavík, sem barist 
hafi fyrir því að húsið fái að standa 
áfram.

„Sé það ætlun kæranda að koma 
einnig fram fyrir hönd Hollvina-
samtaka Sundhallar Keflavíkur sé 
á það bent að félagið geti ekki átt 
aðild að kærumáli þessu án þess 
að eiga þá einstaklegu og lögvörðu 
hagsmuni sem að jafnaði séu skil-
yrði aðildar á þessu sviði, en ekki 
liggi fyrir að svo sé,“ er í úrskurð-

inum vitnað til málsraka Reykja-
nesbæjar.

Ragnheiður segir í kærunni að 
bæjaryfirvöld hafi við meðferð 
málsins ítrekað farið rangt með 
staðreyndir við framsetningu og 
kynningu á þeim hluta tillögunnar 
sem varði sundhöllina. Ekkert tillit 
hafi verið tekið til athugasemda frá 
íbúum og þeim hvergi svarað.

Sundhöll Kef lavíkur var byggð 
árið 1945 og teiknuð af Guðjóni 
Samúelssyni, þáverandi húsameist-
ara ríkisins, og Bárði Ísleifssyni 
arkitekt. Sundhöllin stendur enn á 
sínum stað og engar framkvæmdir 
eru á lóðinni. Sem fyrr segir telur 
Ragnheiður Elín að byggingunni 
verði ekki bjargað úr þessu.

„Eins mikið og það hryggir mig 
þá er það eitthvað sem maður þarf 
að sætta sig við. En ég er ekki ánægð 
með það,“ segir formaður Hollvina-
samtakanna sem leyfir sér þó að 
halda í örlítinn vonarneista fyrir 
Sundhöll Keflavíkur. „Ég er að vona 
að eitthvað annað verði henni til 
bjargar. Á meðan hún stendur, þá 
leyfir maður sér að vona.“ 
gar@frettabladid.is.

Telur Sundhöll Keflavíkur nú tapaða

Ragnheiður Elín Árnadóttir, formaður Hollvinasamtaka Sundhallar Keflavíkur, í hópi félaga. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Úrskurðarnefnd um-
hverfis- og auðlinda-
mála segir formann 
Hollvinasamtaka 
Sundhallar Keflavíkur 
sem kærði ákvörðun 
bæjarstjórnar Reykja-
nesbæjar um að leyfa 
niðurrif sundhallar-
innar ekki eiga aðild að 
málinu enda búi hann 
í 900 metra fjarlægð frá 
staðnum. Kærunni, sem 
er frá 11. ágúst í fyrra, 
var því vísað frá úr-
skurðarnefndinni.

NEPAL Ferðamálayfirvöld í Nepal 
segja mikinn fjölda dauðsfalla á 
Everest-fjalli að undanförnu ekki 
því einu um að kenna að of margir 
séu að klífa fjallið á sama tíma. BBC 
vitnar til yfirmanns ferðamála, 
Dandu Raj Ghimire, sem segir aðra 
þætti, þar með talin slæm veðurskil-
yrði, einnig hafa haft sitt að segja.

Það sem af er þessu ári eru tíu 
manns ýmist látnir eða þeirra 
saknað á Everest. Myndir af löngum 
röðum á tindi þessa hæsta fjalls 
veraldar hafa vakið mikla athygli. 
Aldrei hafa fleiri spreytt sig á fjallinu 
á sama tíma.

Ghimire segir 381 hafa farið á Eve-
rest á þessu vori en að veðurskilyrði 
hafi eingöngu verið góð í stuttan 
tíma í einu og að fjöldi fjallgöngu-
manna á leiðunum hafi verið meira 
en við hefði verið búist. Í yfirlýsingu 
sagði Ghimire dauðsföllin vera átta 
og að tveggja sé saknað.

Bretinn Robin Haynes Fisher lést 
nokkrum mínútum eftir að hann 
náði tindi Everest á laugardag. Hann 
var 44 ára gamall að sögn BBC. Þá 
séu fjórir Indverjar, einn Nepali, 
Austurríkismaður og Bandaríkja-
maður meðal þeirra sem séu látnir 
eða saknað. Leiðsögumaður á staðn-
um hafi sagt AFP-fréttastofunni að 
Indverjinn Nihal Ashpak Bhagwan, 
hafi látist vegna örmögnunar eftir 
að hafa verið „fastur í umferðinni í 
meira en tólf klukkustundir“.

Ghimire sagðist senda samúðar-
kveðjur vegna þeirra sem eru látnir 
og biðja fyrir þeim sem væri saknað.

„Fjallganga í Himalajafjöllunum 
er í sjálfu sér ævintýralegt, flókið og 
viðkvæmt mál sem þarf algera ein-
beitingu við en samt eru hörmuleg 
slys óhjákvæmileg,“ sagði hann.

Þrír Íslend ing ar náðu á topp 
hæsta fjall heims, Ev erest, síðastlið-
inn fimmtudag. Það voru þeir Bjarni 
Ármanns son, Leif ur Örn Svavars son 
og Lýður Guðmunds son. Áður höfðu 
sjö Íslendingar náð tindinum. 

Þetta var reyndar í annað sinn 
sem Leifur Örn stendur á tindi Eve-
rest. Hann er einnig eini Íslending-
urinn sem hefur farið norðurhlið 
Everest sem þykir mun erfiðari leið 
en suðurhliðin.

Þá hafa alls níu Íslendingar náð 
á tind Everest en Björn Ólafs son, 
Ein ar K. Stef áns son og Hall grím ur 
Magnús son voru fyrstir Íslendinga 
til að ná þeim áfanga þann 21. maí 
1997. – gar

Dauðsföll ekki aðeins biðröðunum að 
kenna segja ferðamálayfirvöld í Nepal

Þessi mikla biðröð við tind Everest hefur vakið gríðarlega athygli.

Fjallganga í 

Himalaja fjöllunum 

er í sjálfu sér ævintýralegt, 

flókið og viðkvæmt mál sem 

þarf algera einbeitingu við 

en samt eru hörmuleg slys 

óhjákvæmileg.

Dandu Raj Ghimire, yfirmaður  
ferðamála í Nepal
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Dagurinn byrjar alltaf vel með OTA hafragrjónum



Um 81 prósent Demó-

krata var sam mála að 

heimila ætti þungunar rof í 

nærri öllum til vikum, á 

meðan 55 prósent Repúbl-

ikana sögðu að þungunar rof 

ætti að vera bannað í nærri 

öllum til vikum.

Skráning á: marel.is/tilframtidar

Opið hús í dag kl. 15:00-17:00
15:00 Ásthildur Otharsdóttir, stjórnarformaður Marel, býður gesti velkomna

15:15  Marel – frá sprota til leiðtoga á heimsvísu
 – Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marel

 – Linda Jónsdóttir, fjármálastjóri Marel

15:40 Pallborðsumræður “Vogarafl síðustu 40 ára til næstu 40 ára”

 – Anna Kristín Pálsdóttir, stjórnandi í vöruþróun, stýrir umræðum

 – Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Marel á Íslandi

 – Jón Þór Ólafsson, verkfræðingur í vöruþróun og einn af stofnendum Marel

 – Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis

 – Skúli Sigurðsson, yfirmaður vörusviðs

16:10  Kafaðu dýpra
 Leiðsögn um framleiðslustöð Marel í Garðabæ

 Sýning á vöruþróunartækifærum með sýndarveruleika (Virtual Reality)

17:00  Dagskrá lokið

HORFÐU TIL FRAMTÍÐAR
MEÐ MAREL 

BANDARÍKIN Aukinn stuðningur 
mælist í Banda ríkjunum við að 
heimila þungunar rof á sama tíma 
og æ f leiri ríki sem stjórnað er af 
Repúbli könum herða sína lög gjöf, 
eða jafnvel banna þungunarrof í 
öllum tilvikum. Niður stöður nýrrar 
könnunar Reu ters og Ipsos voru 
birtar í gær.

Sam kvæmt niður stöðunni eru 
58 prósent Banda ríkja manna sam-
mála því að þungunar rof eigi að 
vera heimilt í nærri öllum til vikum. 
Hlut fallið hefur hækkað um 8 pró-
sent frá því í sömu könnun sem 
fram kvæmd var ári áður.

Stuðningur var þó mjög ó líkur 
eftir því hvaða flokk fólk styður. Um 
81 prósent Demó krata var sam mála 
að heimila ætti þungunar rof í nærri 
öllum til vikum, á meðan 55 prósent 
Repúblikana sögðu að þungunar rof 
ætti að vera bannað í nærri öllum 
til vikum.

Á þessu ári hafa alls átta ríki sem 
stjórnað er af Repúbli könum leitt 
í lög ein hvers konar tak markanir 
á þungunar rofi. Í Ala bama hefur 
þungunar rof verið bannað í öllum 
til vikum, í Ohio og Georgíu er það 
heimilt til 6. viku, en svo að eins í 
neyð.

Talið er að nýta eigi breytingarn-
ar til að fá Hæsta rétt Banda ríkjanna 
til að endur skoða dóm sinn frá 
árinu 1973 þar stað festur var sjálfs-
á kvörðunar réttur kvenna til að 
rjúfa þungun. Þeir sem eru á móti 

Aukinn stuðningur við þungunarrof
Í Banda ríkjunum mælist aukinn stuðningur við þungunar rof á sama tíma og æ fleiri ríki sem stjórnað er af Repúbli könum herða 
sína lög gjöf. Á þessu ári hafa alls átta ríki sem stjórnað er af Repúbli könum leitt í lög ein hvers konar tak markanir á þungunar rofi.

Frá mótmælum við nýrri löggjöf um þungunarrof í Georgíu á laugardag. NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

þungunar rofi telja að með nýjum 
í halds sömum meiri hluta réttarins, 
í kjöl far skipunar Donalds Trump á 
tveimur dómurum, verði hægt að 
snúa dómnum.

Mikill meiri hluti Banda ríkja-
manna er sam kvæmt niður stöðum 
könnunarinnar ekki sam mála því 
að það eigi að banna þungunar-
rof í öllum til vikum, en sem dæmi 
sögðust 80 prósent styðja að gerðina 
ef þungun væri af völdum nauðg-
unar eða kynferðislegrar misnotk-
unar. Þá sögðust 85 prósent styðja 
þungunarrof þegar líf móðurinnar 
væri í hættu og 59 prósent þegar 
vís bendingar værum um að barnið 
yrði and lega eða líkam lega fatlað.

58 prósent sögðu að þungunar-
rof ætti ekki að vera heimilt eftir 
20. viku meðgöngu, en 30 prósent 
sögðu að það ætti að vera heimilt. 
lovisa@frettabladid.is

2 7 .  M A Í  2 0 1 9   M Á N U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Atkvæði, gjörið svo vel

Talningarmenn í Evrópuþingskosningunum fá hér nýjan skammt af atkvæðum í Edinborg í Skotlandi. Niðurstöður kosninganna, sem fóru fram 
í 21 aðildarríki Evrópusambandsins í gær, lágu ekki fyrir er Fréttablaðið fór í prentun. Útlit var fyrir að aukin kjörsókn væri víða um álfuna. Í sjö 
löndum hafði verið gengið til kosninganna fyrir daginn í gær en beðið var með að birta niðurstöðurnar þar til allar aðildarþjóðirnar höfðu gengið 
að kjörborðinu. Samkvæmt útgönguspám virtust öfgaf lokkar fá minna fylgi en skoðanakannanir höfðu bent til. NORDICPHOTOS/GETTY

DANMÖRK Formaður Folketinget, 
þjóðþings Dana, gagnrýndi í gær 
að fáni Evrópusambandsins væri 
dreginn að húni við ráðhúsið í Fred-
eriksberg þar sem var kjörstaður 
fyrir kosningar til Evrópuþingsins.

„Þau ráða þessu sjálf en mér finnst 
þetta ekki skynsamleg ákvörðun,“ 
sagði Kjærgaard í viðtali við frétta-
stofu Danmarks Radio. „Því mér 
finnst að ESB-fáninn aðskilji á 
meðan Dannebrog [danski þjóð-
fáninn] sameinar. Og það eru Danir 
sem ganga til kosninga í dag.“

Kjærsgaard, sem er andstæðingur 
aðildar Danmerkur að Evrópusam-
bandinu, sagði að vissulega væri 
um ESB-kosningar að ræða. „En það 
sem þetta snýst um fyrir marga – og 
mig – er meiri Danmörk og minna 
ESB. Það má segja að það sé dálítið 
djarft að f lagga ESB-fánanum,“ 
sagði þingformaðurinn við DR. – gar

Ósátt við fána 
ESB við ráðhús  
í Frederiksberg

Pia Kjærsgaard á Íslandi sumarið 
2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Styrkir til að 
efla börnin
Alls hlutu 36 verkefni styrk í gær úr nýstofnuðum 
Barnamenningarsjóði Íslands. Styrkirnir, sam-
tals 97 milljónir króna, voru veittir við hátíðlega 
athöfn í Alþingishúsinu á degi barnsins. Hæstan 
styrk hlaut Borgarbókasafnið til að setja upp 
Söguheiminn Nord. Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra og Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, voru viðstaddar úthlutunina 
sem byggði á ákvörðun fimm manna valnefndar. 
Barnamenningarsjóður Íslands var stofnaður í 
tilefni aldarafmælis fullveldisins í samræmi við 
ályktun Alþingis á hátíðarfundi 18. júlí 2018.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Hann getur, 

ólíkt þing-

forseta og 

hinum ólán-

sama starfs-

manni Al-

þingis, flýtt 

sér aftur í 

rúmið, breitt 

yfir haus og 

flúið á vit 

drauma.

 

Í sameiningu 

og samvinnu 

munum við 

vinna að 

umbótum á 

menntakerf-

inu, til heilla 

fyrir sam-

félagið allt.

Fyrir örfáum árum var á öllum tímum sólar-
hrings hægt að fylgjast með sjónvarpsþátt-
unum Keeping up with the Kattarshians 
og fræðast um hversdagslíf nokkurra 
kettlinga sem höfðust við á draumastað 
þar sem voru kojur, matardallar, alls kyns 

dót og ýmisleg önnur þægindi sem kettir kunna vel 
að meta. Eins og katta er háttur sváfu kettlingarnir 
býsna mikið og þegar þeir voru vakandi voru þeir 
yfirleitt að borða. Einstaka sinnum brugðu þeir á 
leik. Þetta var notalegt sjónvarpsefni og yfir því var 
fallega sakleysislegur blær. Sumir sem vöknuðu um 
miðja nótt höfðu þess vegna fyrir sið að kveikja á 
tækjum sínum og fylgjast með þessum litlu kett-
lingum dálitla stund áður en þeir gerðu aðra atlögu að 
draumalandinu. Sömuleiðis var ágætt að kveikja á ný 
um morguninn áður en lagt var út í daginn og kanna 
ástand kettlinganna. Ætíð var í góðu lagi með þá.

Nokkuð er síðan fréttir bárust af annarri útsend-
ingu. Hún brestur yfirleitt á þegar skyggja tekur og 
stendur venjulega fram á morgun. Í þeirri útsendingu 
skiptast þingmenn Miðflokksins á að fara í pontu 
Alþingis og skrafa hver við annan um þriðja orku-
pakkann. Í baksýn má sjá þreytulegan forseta 
Alþingis og enn þreyttari starfsmann þingsins sinna 
þeirri skyldu sinni að vera viðstaddir þennan einka-
fund þingmanna Miðflokksins. Þingmennirnir eru 
furðu brattir miðað við að þeir strita við að tala um 
miðja nótt þegar heiðarlegur almenningur sefur 
svefni hinna réttlátu. Þeir hafa ekkert nýtt fram að 
færa heldur endurtaka hluti sem hafa margoft komið 
fram og þeir tala líka mikið um Noreg.

Ólíkt kettlingunum er ekkert krúttlegt við þing-
mennina og endurtekningarsamar raddir þeirra 
virka svæfandi, sem er ágætt fyrir áhorfandann. 
Hann getur, ólíkt þingforseta og hinum ólánsama 
starfsmanni Alþingis, f lýtt sér aftur í rúmið, breitt 
yfir haus og flúið á vit drauma.

Þjóðin á vitanlega í nokkrum erfiðleikum með að 
skilja hvernig það megi vera að þingmenn eins flokks 
geti lagt undir sig þinghúsið, tekið forseta þings og 
starfsmenn í gíslingu og breitt úr sér um nætur og 
fram á morgun. Steingrímur J. Sigfússon, forseti 
Alþingis, hefur höfðað til samvisku þingmanna 
Miðflokksins. Steingrímur á að vita að á þeim bæ eru 
menn ekki mikið gefnir fyrir að líta í eigin barm og 
því ansi ólíklegir til að fá samviskubit vegna gjörða 
sinna. Þetta kom berlega í ljós þegar einn þingmaður 
Miðflokksins sagðist vera miður sín vegna þess álags 
sem næturfundirnir sköpuðu starfsfólki þingsins og 
kenndi forseta Alþingis um þá stöðu. Enn sem fyrr 
verður það ekki haft af þingmönnum Miðflokksins 
að þeir sýna óbilandi staðfestu í því að kasta frá sér 
ábyrgð á gjörðum sínum. Allt þeirra ólán er öðrum að 
kenna.

Útsendingum frá lífi kettlinganna í kattaparadís-
inni lauk á sínum tíma og það er einungis tímaspurs-
mál hvenær útsendingum frá einkahjali þingmanna 
Miðflokksins lýkur. Ólíkt kettlingunum krúttlegu 
verður þeirra ekki saknað.

Næturþing

Staða innflytjenda í menntakerfinu var nýverið til 
umræðu á Alþingi og var málshefjandi umræð-
unnar Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Umræðurnar 

snerust mikið til um stöðu barna og ungmenna með 
annað móðurmál en íslensku. Rannsóknir benda 
til þess að ein helsta áskorun íslensks menntakerfis 
sé staða slíkra nemenda en hlúa þarf mun betur að 
námsframvindu þeirra. Niðurstöður alþjóðlegu 
menntakönnunarinnar PISA staðfesta mikilvægi þess, 
skólasókn innflytjenda í framhaldsskóla er minni en 
annarra nemenda og vísbendingar eru um að brottfall 
sé algengara meðal þeirra og aðsókn í háskóla minni.

Áskoranir þessara nemenda eru margþættar en 
tungumálið er óneitanlega sú stærsta. Stjórnvöld leggja 
nú sérstaka áherslu á að efla íslenskuna á sem flestum 
sviðum. Fyrir Alþingi liggur þingsályktunartillaga þess 
efnis og inniheldur hún heildstæða aðgerðaáætlun í 
22 liðum. Í henni er meðal annars lagt til að þeir sem 
búsettir eru á Íslandi og hafa annað móðurmál en 
íslensku, börn jafnt sem fullorðnir, fái viðeigandi og 
jafngild tækifæri til íslenskunáms og stuðning í sam-
ræmi við þarfir sínar. Að auki hefur verið settur á lagg-
irnar starfshópur sem Jóhanna Einarsdóttir, prófessor 
í menntunarfræðum ungra barna, fer fyrir. Sá hópur 
mun móta heildarstefnu í málefnum barna með annað 
móðurmál en íslensku. Einnig höfum við þegar gripið 
til beinna aðgerða til að bæta þjónustu með því að þre-
falda framlög til sérstakrar íslenskukennslu.

Það sem var ánægjulegast við þessa sérstöku um ræðu 
í þinginu var sá einhugur sem ríkir um að gera betur í 
málefnum barna með annað móðurmál en íslensku. 
Sú þverpólitíska samstaða um að gera betur í þessum 
efnum er dýrmæt og þótti mér vænt um að heyra inn-
legg þeirra þingmanna, úr öllum flokkum, sem lögðu 
sitt af mörkum til hennar. Þingmenn eru tilbúnir í 
þessa vegferð og vilja bæta þá þjónustu sem við veitum 
börnunum okkar. Við erum opið og framsækið samfélag 
sem vill nýta hæfileika allra þeirra sem búa hér. Í sam-
einingu og samvinnu munum við vinna að umbótum á 
menntakerfinu, til heilla fyrir samfélagið allt.

Sameinað Alþingi

Lilja  
Alfreðsdóttir 
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra

Erlend nefnd
Nú þegar fyrrverandi dóms-
málaráðherra hefur farið á 
kostum við að koma á lagg-
irnar nýju dómstigi á Íslandi 
eru viðhorf hennar til alþjóð-
legra dómstóla kærkomin, ekki 
síst „dómstóla“ sem íslenskir 
borgarar hafa reitt sig á í ára-
raðir vegna meintra brota á 
mannréttindum. Mörgum brá 
reyndar við að fregna að þetta 
væri ekki annað en ómerkileg 
útlend nefnd sem hefur hvað 
eftir annað haft afskipti af mál-
efnum sjálfstæðra Íslendinga 
af pólitískum hvötum virðist 
vera.

Stöndum saman
Nefnd þessi, sem stundar 
víst fátt annað en að bregða 
pólitískum fæti fyrir heiðvirða 
stjórnmálamenn, kom því til 
að mynda til leiðar að fram-
kvæmdarvald og dómsvald í 
héraði var aðskilið hér á tíunda 
áratug síðustu aldar, sem aldrei 
skyldi verið hafa. Sama nefnd 
hefur hvað eftir annað staðið 
með íslenskum blaðamönnum 
og tjáningarfrelsi þeirra. Ekki 
nóg með að þessi nefnd sé sífellt 
að skipta sér af málefnum 
íslenskra borgara heldur eys 
hún sér einnig mjög reglu-
lega yfir tyrknesk og rússnesk 
stjórnvöld með umkvörtunum 
um meint mannréttindabrot. 
Stjórnmálamenn verða að 
standa saman. 
adalheidur@frettabladid.is
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Minnihlut-

inn hefur 

samkvæmt 

þingsköpum 

aðeins eitt 

vopn: Að tala. 

Í krafti þess 

hefur raunin 

því miður 

orðið sú að 

minnihlutinn 

ræður. Hann 

hefur töglin 

og hagldirnar. 

Það gengur 

auðvitað 

ekki.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

HEYRNARSTÖ‹IN

Hlustaðu
á hjartað þitt

™

Beltone 
™

Það er fastur liður á vorin, álíka 
fyrirsjáanlegt og að Ísland vinni 
ekki Eurovision, að einhverjir 

fulltrúar á Alþingi Íslendinga finni til 
málæðis. Það er svolítið eins og þeim 
sé sleppt út líkt og kúm og þeir hlaupi 
í æðibunu um lendur stjórnmálanna. 
Sól hækkar. Hiti vex. Gras grænkar. 
Fólk almennt brosir. Inni á þingi skilar 
þessi vorkoma og aukna bjartsýni sér 
hins vegar iðulega í því, á einhvern 
lífeðlisfræðilegan máta, að í brjóstum 
sumra þingmanna brýst fram þörf til 
að tala. Menn vilja eiga ræðustólinn. 
Þeir vilja stoppa mál. Þeir gera sig 
þvera. Þeir tala á næturnar.

David Attenborough gæti vafalítið 
gert um þetta góðan þátt. Koma mætti 
fyrir alls konar myndavélum í þingsal, 
örmyndavélum og infra-rauðum til 
næturtöku, og safna efni í mörg ár. 
Niðurstaðan yrði mögnuð dýralífs-
mynd um hegðun miðaldra karldýra í 
lokuðum rýmum á norðurslóðum að 
vorlagi.

Hvað á að gera í þessu? Þetta er 
alltaf jafn ömurlegt. Málþóf á þingi 
er illskiljanlegt öllu venjulegu fólki, 
lítur út eins og fáránleg vitleysa og er 
skammarblettur á þingstörfum. Meira 
óskiljanlegt er þó hitt, að í mörg ár 
hefur legið fyrir að reglur um þing-
fundi, svokölluð þingsköp, eru í meira 
lagi gölluð. Þau bjóða upp á þessa 
vitleysu.

Minnihlutinn ræður
Í liðinni viku hertóku Miðflokks-
menn ræðustól Alþingis og hófu þar 
tal sitt. Edrú, held ég. Þeim hugnast 
ekki þingsályktunartillaga um þriðja 
orkupakkann, svokallaða, sem hefur 

samt verið í umræðu og skoðun hér á 
landi í hátt í áratug, og var upphaflega 
samþykktur í öllum megindráttum af 
þeim sjálfum. Gott og vel. Þingmenn 
mega auðvitað vera á móti. Allir hafa 
rétt á sinni skoðun og sannfæringu. 
Fólk má líka skipta um skoðun. Allt er 
þetta leyfilegt og eðlilegt. Í þingstörf-
um hins vegar verður að ríkja einhvers 
konar skilningur á tvennu, og jafnvægi 
milli þeirra sjónarmiða: 1) Meiri-
hlutinn verður að ráða á einhverjum 
tímapunkti. Það er í anda lýðræðisins. 
2) Minnihlutinn verður að hafa ein-
hver áhrif. Það er líka lýðræðislegt og 
ákaflega oft til bóta.

Það verður að segjast eins og er, að 
þingsköpum hefur því miður verið 
þannig háttað um nokkurra ára skeið, 
að jafnvægi milli þessara sjónarmiða 
ríkir engan veginn. Minnihlutinn 
hefur samkvæmt þingsköpum aðeins 
eitt vopn: Að tala. Í krafti þess hefur 
raunin því miður orðið sú að minni-
hlutinn ræður. Hann hefur töglin og 
hagldirnar. Það gengur auðvitað ekki.

Gallinn er þessi
Reglum um ræðutíma var breytt fyrir 
nokkrum árum. Áður fyrr máttu 
þingmenn ekki fara oft í pontu, en 
þeir máttu hins vegar tala eins lengi og 
þeir vildu. Málþóf voru því með þeim 
hætti, að þingmenn töluðu í fimm, sex, 
sjö tíma, jafnvel, og lásu upphátt heilu 
bækurnar. Allt þangað til þeir þurftu 
að fara á klósettið, sem var auðvitað 
alltaf vonbrigði fyrir hlutaðeigandi 
þingmann, en brýnt. Þetta þótti 
bagalegt fyrir ásýnd þingsins. Þessu 
var breytt. Ákveðið var að takmarka 
ræðutíma.

Eitt sáu menn ekki fyrir: Nú geta 
þingmenn farið upp í pontu aftur og 
aftur. Þeir geta farið endalaust upp í 
pontu og haldið stuttar ræður. Fyrir 
málþófspésa er þetta í raun miklu 
hentugra fyrirkomulag. Haldin er stutt 
ræða um alls kyns þrúgandi álitaefni 
með tilheyrandi handahreyfingum. 
Samflokksmenn fara í andsvör. Mínút-
urnar safnast upp. Svo endurtekur 
samherji þetta ferli, á meðan hinn fer 
að pissa, tékkar á netinu eða horfir á 
Netflix. Svo er þetta endurtekið. Aftur 
og aftur. Í raun geta tveir þingmenn, 
með því að skiptast á (og þess eru 
dæmi), haldið þinginu í gíslingu eins 
lengi og þeim sýnist.

Til eru ákvæði í þingsköpum sem 
segja að viss fjöldi þingmanna geti 
stöðvað umræðu og farið fram á 
atkvæðagreiðslu. Af hverju er þessu 
ákvæði ekki beitt, er stundum spurt. 
Ástæðan er einföld: Ef þessu ákvæði 
yrði beitt til að stöðva umræðu um eitt 
tiltekið ágreiningsmál, þá yrði niður-

staðan einfaldlega sú að málþófsmenn 
myndu stöðva öll önnur mál. Ákvæð-
inu þyrfti því að beita um öll mál. Og 
jafnvel þótt það yrði gert, gætu mál-
þófsmenn samt farið í pontu út af alls 
konar öðrum ástæðum.

Undarleg tregða
Þannig að: Málþóf er plága. Margir 
hafa í gegnum tíðina ljáð máls á því að 
breyta þessu. Besta leiðin væri sú, að 
vopn minnihlutans til að hafa áhrif 
fælist frekar í því að geta skotið ágrein-
ingi til þjóðarinnar. Það væri á allan 
hátt heilbrigðara og lýðræðislegra.

Einhverra hluta vegna stendur ekki 
vilji til þess. Menn vilja frekar málæð-
ið. Það er rannsóknarefni í sjálfu sér. 
En jæja. Kannski þarf bara að hugsa 
aðeins út fyrir boxið. Hér er þá önnur 
tillaga að lausn: Skiptum salnum upp 
í 63 lítil rými og höfum púlt inni í 
hverju þeirra. Hver þingmaður getur 
talað í sínu púlti að vild og má taka 
púltið með heim til sín. Ok?

Hugmynd fyrir þingið
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INNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG, GISTING, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA OG HANDFARANGUR.

24.. JÚJÚNÍNÍ –– 11. JÚJÚLÍLÍ
Tvíbýli meðð sundlaugarsýsýnn og aalllltt ininnin falið.

VVEERRÐÐ FRRÁÁ 1112244.990000 KKR. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn. 

Verð frá 138.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

3. – 10. JÚNÍÍ
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ 62.900 KKRR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 

Verð frá 68.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.

1. – 8. JÚLÍ
Junior svíta með moro gunnverrði..

VEERÐÐ FFRÁ 132.900 KR.
VerVerðð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 

Verðe frrá 154.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

1010.. – 177. JÚJÚNÍNÍ
ÍbúÍbúð með eini u ssvefvefnhenherberbergirgi ogog susundlndlaugaugarsarsýn.ýn.

VVEERRÐÐ FFRRÁÁ 77777...999000000 KKKRRR.
VerVerð áð á mamannn m.vv. 2. 2 fufullorðna og 2 börn. 

Verð frá 89.9 90090 kr. k á maann mnn .v. 2 fullorðna.

1515.––2222.. JÚJÚLÍLÍ
ÍbÍbúðð meðeð eininu svsvefnhnhererbebergrgi ogog mmororgugunvnvererðiði

VVERRÐÐ FFRRÁÁ 111222555..999000000 KKKRRR.
Verð áð á mamannnn m.vm.v 2. 2 fufullollorðnrðna oa og 2g 2 böbörn.rn. 

Verð fð frá rá 143143.90.900 k0 kr. r. á má mannann m.m.v. v. 2 f2 fullullorðna.na.

1717.–.–2424. JÚJÚNÍNÍ
SmSmáháhýsýsii memeð ð tvtveieimur svvefefnhnherbergjum.

VVEERRÐÐ FRÁ 94.900 KRR.
VerVerð áð á mamannn m.v. 2 fullorðna og 3 börn.n  

VerVerð fð frá r 99.99 900900 krkr. á. á mam nn n m.v. 2 fufullorðna og tvö börn.

MIRADOR MASPALOMAS BY DUNAS *** 
MASPALOMAS

CORDIAL MOGAN VALLE *** 
PUERTO DE MOGAN

VITAL SUITES **** 
MASPALOMAS

TENEGUIA** 
ENSKA STRÖNDIN

BARBACÁN SOL  **** 
ENSKA STRÖNDIN

BUNGALOWS PARQUE PARAISO 2 ** 
ENSKA STRÖNDIN

ALLT 
INNIFALIÐ

KANARÍDAGAR
VIKULEGT FLUG MEÐ ICELANDAIR
Á Kanarí er úrval fjölbreyttra gistinga á góðu verði 
og dásamlegar strendur. Þar er afþreying í boði fyrir 
alla aldurshópa, vatns- og skemmtigarðar, golfvellir, 
vatnaíþróttir og margt fleira. 

Við bjóðum upp á vikulegt flug með Icelandair í 
sumar. Afþeyingarkerfi og betri sæti í boði um borð.

Finndu þitt draumafrí á Kanarí með Úrval Útsýn.
Hagstæður valkostur, glæsileg hótel og góðar 
íbúðagistingar.

ÍSLENSK 

FARARSTJÓRN

SKOÐUNARFERÐIR 

Í BOÐI

VERÐ FRÁ 

62.900 KR
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266. ÁGÁGÚSÚST T -- 2.2. SSEPEPTETEMBMBERER
Tvíbíbýlýlii memeð ð háhálflfu fææðiði.

VVEERÐÐ FFRRÁÁ 115.900 KR. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð frá 125.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

1212. - 1919. ÁGÁGÚST
Smáhýsi mmeð tveveiimur svefe nherbergjum.

VERÐ FRÁ 993.9000 KKRR. 
Verð á mann m.v. 3 fullorðnð a og 2 börn.

Verð frá 126.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

2. – 9. SEPTEMBER
Tvíbýli með morggununveerði.

VVEERRÐÐ FFRRÁÁ 1112299..990000 KKRR..
VerVerð áð mann m.vm.v. 2. 2 fullorðna oog 2g 2 böbörn. 

VerðVerð fráf  153.9000 kr.r. á má mannan m.v.m.v 2 f2 fuullorðna..

1212. – 19. ÁGÚST
Tvíbýli memeð garðsýn og hálfu fæði.

VERRÐ FRÁ 139.9000 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 

Verð frá 163.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

1919.–.–2626. ÁGÁGÚSÚST
Senior svíta með hálfu fæði.

VERÐ FRÁ 11433.99000 KR.
Verð á mann m.v. 4 fullorðna og 2 börn. 

Verð frá 173.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

BULL EUGENIA VICTORIA & SPA **** 
ENSKA STRÖNDIN

BUNGALOWS PARQUE CRISTOBAL *** 
ENSKA STRÖNDIN

LOPESAN BAOBAB RESORT ***** 
KANARÍ

RIU PALACE OASIS ***** 
MASPALOMAS

SUITES & VILLAS BY DUNAS **** 
MASPALOMAS

HÁLFT 
FÆÐI

HÁLFT 
FÆÐI

LÚXUS 
GISTING

HÁLFT 
FÆÐI

SJÁÐU MEIRA Á 
URVALUTSYN.IS

TALAÐU VIÐ FERÐARÁÐGJAFA 
Í SÍMA 585 4000 EÐA SENDU 
OKKUR PÓST Á INFO@UU.IS



 M A Z D A 2 
S U M A R T I L B O Ð ! 

MAZDA2 NISEKO 1.5 BENSÍN, 90 HESTÖFL, SJÁLFSKIPTUR

VERÐLISTAVERÐ MEÐ MÁLMLIT 2.690.0000 KRKR.

-200.000 KR.
AFSLÁTTUR

Reykjavík
Bíldshöfði 8
515 7040

Akureyri
Tryggvabraut 5
515 7050

Komdu núna og nýttu þér þetta frábæra sumartilboð á Mazda2!
mazda.is

2.490.000 KR.
Afsláttur gildirr á öllumm útfærslum Mazdaa2.2.

SUUMMAARTILBOÐÐ

Vandræði Íslandsmeistaranna halda áfram

Valsmenn eru áfram í stökustu vandræðum í Pepsi Max-deild karla eftir leiki helgarinnar. Blikar heimsóttu Valsmenn í gær og unnu verðskuld-
aðan 1-0 sigur. Íslandsmeistarar síðustu tveggja ára eru með fjögur stig eftir sex umferðir, tólf stigum á eftir toppliði ÍA og hafa aðeins unnið 
einn leik. Er þetta versta titilvörn félags eftir sex umferðir eftir aldamót ásamt því að Valur er úr leik í bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GOLF Atvinnukylfingurinn Valdís 
Þóra Jónsdóttir deildi 24. sæti á sjö 
höggum yfir pari á Jabra Ladies 
Open golfmótinu sem fór fram í 
Frakklandi um helgina. Mótið var 
hluti af Evrópumóta-
röðinni og fékk Valdís 
um tvö þúsund evrur 
í sinn hlut. Skaga-
mærin lék best á 
lokahringn-
um þegar 
Valdís kom 
í hús á einu 
höggi yfir pari 
með tvo skolla, 
skramba og þrjá 
fugla.

Valdís Þóra 
er í 69. sæti á 
heildarstigalista 
móta rað arinnar. 
Næsta mót fer 
fram í Taílandi í 
lok júní. – kpt

Valdís í 24. sæti 
í Frakklandi

ÍSHOKKÍ Finnska landsliðið  í ís-
hokkíi tryggði sér heimsmeistara-
titilinn með 3-1 sigri á Kanada í Sló-
vakíu í gær og er þetta í þriðja sinn 
sem Finnar taka gullverðlaunin.

Kanada hefur verið í sérflokki á 
HM í íshokkíi undanfarin ár og var 
á leið að 27. meistaratitlinum sem 
hefði jafnað met Rússa yfir f lesta 
sigra á HM.

Líkt og í riðlakeppninni voru 
það Finnar sem fóru með 3-1 sigur í 
Bratislava í gær. Kanada komst yfir 
í fyrsta leikhluta en Marko Anttila 
kom Finnum 2-1 yfir áður en Harri 
Pesonen innsiglaði sigur Finna 
fjórum mínútum fyrir leikslok. - kpt

Finnar tóku 
gullið á HM
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Osushi 
Tryggvagötu

30% afsláttur 
í hádeginu alla virka daga Arnþór Ingi Kristinsson og Sóley Þorsteinsdóttir, eigendur My Letra, eru afar ánægð með viðtökurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Hugmynd sem varð  
til í sófanum heima
Kærustuparið Sóley Þorsteinsdóttir og Arnþór Ingi Kristinsson fóru af stað 
með fyrirtækið sitt My Letra fyrir rúmu ári. Íslendingar eru sólgnir í þeirra  
fallegu skartgripi en fyrsta árið hefur gengið vonum framar.  ➛2



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson, 
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 
| 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,

Hugmyndin varð til þegar 
Sóley var í fæðingarorlofi 
en parið eignaðist dóttur í 

lok árs 2017. „Þetta byrjaði þannig 
að mig langaði í hálsmen sem væri 
með upphafsstöfum dóttur minn-
ar á. Mér fannst úrvalið hérna 
heima ekkert sérstakt þannig að 
ég vildi skoða þetta sjálf og athuga 
hvað væri hægt að gera. Ég byrjaði 
að leita að framleiðendum fyrir 
mig af því ég var með í hausnum 
nákvæmlega það sem mig langaði 
að gera,“ segir Sóley. Þau prufuðu 
að panta inn lítinn lager af stafa-
hálsmenum og mánuði seinna var 
hann kominn til þeirra en þá fór 
boltinn að rúlla.

Átti að vera aukaverkefni
Til að byrja með átti þetta einungis 
að vera aukaverkefni í fæðingar-
orlofinu. „Ég var að vinna sem 
samfélagsmiðlastjóri hjá Ice-
pharma á þessum tíma en ég ákvað 
að búa til netverslun bara til þess 
að prufa og sjá hvort þetta myndi 
seljast,“ segir Sóley. Hálsmenin 
seldust gríðarlega vel og hafa þau 
verið vinsæl nánast frá fyrsta degi. 
Hálsmenin voru bara byrjunin en 
núna eru töluvert f leiri skartgripir 
í boði hjá My Letra. „Við byrjuðum 
bara á því að bjóða upp á hálsmen 
með íslenskum lágstöfum á stórri 
skífu, bæði í gull- og silfurlituðu. 
Svo þróuðum við okkur áfram og 
nú erum við komin með ágætis 
vöruúrval.“

Ótrúleg viðbrögð
Netverslunin var opnuð í maí 
í fyrra þannig að My Letra er 
nýorðin eins árs. „Viðbrögðin 
voru strax gríðarleg og við vorum 
eiginlega bara í sjokki með það. 
Enginn á Íslandi var að bjóða upp 
á stafahálsmen með íslenskum 
bókstöfum og ég held að það hafi 
verið eitthvað sem dró fólk að,“ 
segir Sóley stolt. Falleg armbönd, 
hálsmen og eyrnalokkar hafa bæst 
í úrvalið og hafa vörurnar notið 
mikilla vinsælda. My Letra er ekki 
lengur einungis netverslun en vör-
urnar eru komnar í níu verslanir 
víðsvegar um landið.

Samfélagsmiðlarnir 
 mikilvæg markaðssetning
Þegar nýjar vörur koma á markað 
er gríðarlega mikilvægt að mark-
aðssetja þær. Samfélagsmiðlar 
eru afar sterkt tól þegar kemur að 

markaðssetningu og hægt er að ná 
til fjölda fólks í gegnum þá. „Eina 
sem við höfum gert er að auglýsa 
okkur á samfélagsmiðlum, bara á 
Facebook og Instragram. Mikil-
vægt er að myndirnar séu fallegar 
og að maður sé alltaf að minna á 
sig, láta fólkið vita að við erum 
hérna ennþá.“ My Letra vex hratt 
og vinsældirnar aukast á sam-
félagsmiðlum með hverjum degi 
og til að mynda eru þau með yfir 
6.000 fylgjendur á Instragram.

Tveggja manna teymi sem 
stefnir hátt
Frá fyrsta degi hafa þau Sóley og 
Arnþór aðeins verið tvö að vinna 

í uppbyggingu fyrirtækisins. „Ég 
sé um að taka myndir, uppfæra 
heimasíðuna og sjá um útlitið á 
öllum vörunum sem og pakkning-
unum og Arnþór sér um reikninga 
og bókhald,“ en Arnþór starfar 
einnig hjá TVG Zimsen og spilar 
fótbolta með KR. Þau eru sammála 
um að góð þjónusta sé mikilvæg 
og sjálf leggja þau mikla áherslu á 
hraða og góða þjónustu. „Í byrjun 
vorum við að skutla sendingum 
heim til fólks á höfuðborgarsvæð-
inu og vorum oft að keyra út til tólf 
á kvöldin, en svo var þetta orðið 
það mikið að það var ekki tími í 
það lengur. En við reynum að gera 
okkar besta og þjónusta alla vel.“ 
Einnig telja þau mikilvægt að vera 
vel vakandi á Facebook og Insta-
gram ef fólk er með fyrirspurnir 
þar. „Ef fólk er að senda skilaboð 
klukkan tíu á kvöldin þá svara 
ég klukkan tíu á kvöldin, þetta er 
vinnan mín og ég er í þessu nánast 
allan sólarhringinn,“ segir Sóley.

My Letra hefur aðeins verið 
að prufa sig áfram út fyrir land-

steinana en þau eru með hálsmen 
með norskum bókstöfum og fleiri 
vörum í einni verslun í Noregi. 
„Markmiðið okkar núna er að 
stækka vefsíðuna okkar og gera 
hana meira alþjóðlega, en við 
viljum líka koma okkur í verslanir 
í Skandinavíu, það er planið á 
næstunni.“

Skemmtilegt að vinna með 
öðru fólki
My Letra hefur farið í tvö sam-
starfsverkefni með öðru hæfileika-
ríku fólki. „Fyrsta samstarfsverk-
efnið okkar var með listakonunni 
Rakel Tómas, en þá teiknaði hún 
fyrir okkur tölustafi sem við létum 
svo á skífurnar á hálsmenunum 
og heppnaðist það ótrúlega vel.“ 
Nýlega sendu þau frá sér vörulínu 
í samstarfi við Fanneyju Ingvars-
dóttur og hefur það farið virkilega 
vel af stað.

Sóley segir það spennandi og 
skemmtilegt að vinna með öðru 
fólki og vonast hún til þess að sam-
starfsverkefnin verði f leiri.

Hér má sjá dæmi um fallega skartgripi í gulllituðu sem My Letra hefur upp á 
að bjóða, falleg hálsmen, armbönd og fleira er í boði hjá Sóleyju. 

Sóley með hálsmen og eyrnalokka frá My Letra. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Við byrjuðum bara 
á því að bjóða upp 

á hálsmen með íslensk-
um lágstöfum á stórri 
skífu, bæði í gull- og 
silfurlituðu. Svo þró-
uðum við okkur áfram 
og nú erum við komin 
með ágætis vöruúrval.
Sóley Þorsteinsdóttir

Framhald af forsíðu ➛

BÍLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Mest lesna bílablað landsins kemur næst út 

þriðjudaginn . 

Ritstjóri blaðsins er Finnur Thorlacius sem er 

bílaáhugamaður af lífi og sál.

Umsjón auglýsinga:
 Atli Bergmann  • atli@frettabladid.is  • sími 5  5 57
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
2 1 .  T B L .  M Á N U DAG U R     2 7 .  M A Í  2 0 1 9

Heimili fasteignasala s: 
530-6500, kynnir til sölu 
vandað parhús á tveimur 

hæðum með innbyggðum bílskúr 
á frábærum stað við Dalaþing í 
Kópavogi.

Hvort hús er skráð 247,2 fm 
að stærð, þar sem íbúðarrými er 
skráð 215,9 fm og bílskúr 31,3 fm, 
og stendur á 1.562 fm lóð. Eignin 
skilast fullbúin að utan með 
grófjafnaðri lóð og tilbúið til inn-
réttinga að innan (byggingarstig 
fimm).

Nánari lýsing: Gengið inn í 
hús á neðri hæð og inn í anddyri. 
Við tekur rúmgott hol með stiga 
upp á efri hæð. Á neðri hæð eignar 
er, auk fyrrgreinds anddyris og 
hols, bílskúr, þvottahús, geymsla, 
baðherbergi og tvö svefnherbergi. 
Bæði svefnherbergi eru afar rúm-
góð, 19,3 fm og 13,6 og frá stærra 
svefnherberginu er útgengi í garð/
verönd.

Á efri hæð er stór og björt stofa, 
eldhús, geymsla, baðherbergi og 
tvö svefnherbergi. Svefnherbergin 

eru 19,1 fm annars vegar og 9,6 
fm hins vegar og í því stærra er 
gert ráð fyrir fataherbergi/innan-
gengum fataskáp.

Eldhús og stofa eru í opnu og 

björtu alrými sem er ca. 65 fm 
að stærð og frá stofu er útgengt á 
svalir þar sem njóta má útsýnis 
yfir Elliðavatn. Byggingaraðili er 
Þórsþing ehf.

Vandað og vel skipulagt sérbýli á 
vinsælum stað í Kópavogi þar sem 
öll þjónusta er til staðar og stutt í 
falleg útivistarsvæði.

Nánari upplýsingar veita Bogi Molby 
Pétursson lgfs., sími 699-3444 bogi@
heimili.is, og Brynjólfur Snorrason lgfs., 
sími 896-2953, brynjolfur@heimili.is.

Nýtt parhús í Kópavogi

Nýtt parhús er til sölu stutt frá Elliðavatni. 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 • WWW.FASTMOS.IS

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Grundarhús 5 - 112 Rvk.

 
120,2 m2, 4-5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum með sér inngangi á 2. hæð. Eignin 
skiptist í anddyri, stofu, eldhús, þvottahús 
og gestasnyrtingu á neðri hæð, og þrjú 
svefnherbergir, baðherbergi og geymslu á 
efri hæð. V. 51,9 m.

Miðleiti 4, íbúð 402 - 103 Rvk. 

 
Falleg og rúmgóð 120,7 m2. 3-4ra herbergja 
íbúð á 4. hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu.  
Íbúðin skiptist í anddyri, hol, samliggjandi 
stofur, tvö svefnherbergi, eldhús. baðherber-
gi og þvottahús.  Sér geymsla í sameign og 
stæði í bílastæðahúsi. V. 52,9 m.

Desjamýri - 270 Mos. 

 
Geymsluhúsnæði/bílskúrar á lokuðu svæði 
við Desjamýri í Mosfellsbæ. Þetta er mjög 
góður kostur fyrir iðnaðamenn, eða dótakas-
si fyrir leikföngin, svo og sem geymsla.

28,0 m2 = V. 10,1 m.

42,0 m2 = 15,7 m.

43,5 m2 = 15,4 m.

Falleg og vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum með bílskúr í byggingu. Tilbúið til innréttinga. 
- Fallegt útsýni. Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, 
og geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa og svalir.  Afhending 
júní 2019.

Vogatunga 79 - 229,9 m2. Endaraðhús = V. 64,9 m.

Vogatunga 81 - 226,9 m2. Raðhús = V. 63,9 m.

Vogatunga 83 - 226,9 m2. Raðhús = V. 63,9 m.

Mjög fallegt 200 m2 einbýlishús á einni hæð 
innst í botnlanga á fallegum útsýnisstað. 

Stórir gluggar með glæsilegu útsýni og 
mikil lofthæð sem gerir eignina bjarta og 
skemmtilega. 

Fallegar innréttingar og gólfefni. Stórt steypt 
og hellulagt bílastæði og viðhaldslítil lóð með 
hellulagðri verönd. 

V. 89,0 m.

Vogatunga - 270 Mosfellsbær 

Leirvogstunga 17 - 270 Mosfellsbær 

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Laust við kaupsamning

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

Falleg 111,8 m2, 5 herb. íbúð með afgirtri verönd á jarðhæð í lyftuhúsi. Eignin skiptist í fjögur 
herbergi, forstofuhol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla í kjal-
lara. Eignin er teiknuð 3ja herb. íbúð en búið er að gera tvö auka herbergi í íbúðinni. V. 49,9 m.

Barðastaðir 11, íbúð 102 - 112 Reykjavík 

Björt og snyrtileg 55,7 fm íbúð á 3. hæð (gengið beint inn á hæðina frá Nesvegi), ásamt stæði í 
lokaðri bílageymslu. Íbúðin er skráð 55,7 fm. og bílastæði í bílageymslunni 23,8 fm., alls 79,5 fm. 
Mjög fallegt sjávarústýni og til Esjunnar. Stórar svalir. Stutt í verslun og þjónustu.  V. 35,7 m.

Austurströnd 6 - 170 Seltjarnarnes 

Fallegt 209,1 m2 einbýlishús með góðu útsýni. 
Eignin skráð íbúð 152,5 m2 og bílskúr 56,6 m2, 
samtals 209,1 m2.  Eignin skiptist í anddyri, 
stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og líkamsræktarherber-
gi.  Bílskúr og geymsla eru frístandandi frá húsi. 
V. 85,0 m

Ásland 1 - 270 Mosfellsbær 

4-5 herbergja endaíbúð með sér inngangi á efstu hæð og bílskúr.  Glæsilegt útsýni. Eignin 
er skráð 141,4 m2. Þar af íbúð 105,9 m2, geymsla 7,6 m2 og bílskúr 27,9 m2.  Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi(fjögur á teikningu), baðherbergi og þvottahús. 
Sérgeymsla í sameign. . V.  55,9 m.

Klapparhlíð 20, íbúð 304 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

  

Laust strax

Með bílskúr

Húsið stendur á fallegum stað. 

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

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

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

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

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KJARTAN GUÐMUNDSSON       663 4392

Opið hús miðvikudaginn 29. maí. klukkan 17:00-18:00. Nýjar íbúðir til afhendingar við kaupsamning. Bjartar og fallegar 4ra 
herbergja íbúðir ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Lyfta. Íbúðinar eru flestar með tvennum svölum sem vísa til austurs og vesturs, þannig 
að hægt er að njóta sólar jafnt morgna sem kvölds.Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með öllum gólfefnum. 

ÁLALIND 1-3, 201 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS

KJARTAN GUÐMUNDSSON       663 4392

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð á mjög góðum stað í 
Grafarvoginum. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi 
og 2 svefnherbergi. Sér geymsla innan íbúðar.

LAUFENGI 27, 112 RVK 38.9M

MATTHILDUR / KJARTAN

Fallegar, tveggja herbergja íbúðir á besta stað í Reykjavík. Stærðir 
frá 65,7 fm. Sýnum alla daga vikunnar.

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK Verð frá: 43.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Einstaklega fallegt 185 fm. hús sem búið er að taka vandað í gegn að 
innan. Íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Samkvæmt deiliskipulagi er 
heimilt að byggja við húsið og verður það um 262 fm. eftir stækkun.

GRUNDARSTÍGUR 9, 101 RVK 93.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Fjögurra herbergja, 105,1 fm. íbúð á annarri hæð og skiptist í 
anddyri og hol, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 
Fínar svalir í suður. Geymsla í sameign.

HJALTABAKKI 14, 109 RVK 38.5M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Fallegar, fullbúnar íbúðir í nýbyggingu. Afhendast með gólfefnum á 
öllum rýmum, innbyggðum ísskáp, frystir og uppþvottavél. Einungis 7 
íbúðir eftir. Bókið skoðun í dag

TANGABRYGGJA 13-15, 110 RVK 34.1M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús miðvikudaginn 29. maí. klukkan 17:00-18:00. 
Notalegt einbýli á besta stað í Grafarvogi, frábærlega staðsett neðst í 
Logafold.Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð og vönduðum innréttingum. 

LOGAFOLD 66, 112 RVK 84.9M

OPIÐ HÚS

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús þriðjudaginn 28. maí. klukkan 17:30-18:00. Falleg 
þriggja herbergja 119 fermetra íbúð á þriðju/efstu hæð í lágreistu 
fjölbýli. Eignin er laus í byrjun júní.

LANGALÍNA 18, 210 GBR 53.9M

OPIÐ HÚS

STEFÁN HRAFN                                895 2049

Heil húseign í miðbæ Hafnarfjarðar um 275 fm. Nýtt sem 
skrifstofuhús. Mögulega hægt að breyta í íbúðir.

STRANDGATA 25, 220 HFJ TILBOÐ

STEFÁN HRAFN                                895 2049

Fallegt 210 fm raðhús á tveimur hæðum, laust við kaupsamning. 
Frábært útsýni. Vandaðar innréttingar og tæki. Sauna.

ÓLAFSGEISLI 11, 113 RVK 84.9M

STEFÁN HRAFN                                895 2049

Snyrtileg einstaklingsíbúð 26 fm á 4.hæð í lyftuhúsi. 
Laus við samning.

EIÐISTORG 13. 170 SELTJ. 17.9M



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinns-
son
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.
is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast-
eignasali
heimir@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

• Mjög gott 197,0 fm. vel skipulagt og frábærlega

staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fm.

gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á

sundin og yfir borgina.

• Húsið teiknaði Jakob Líndal arkitekt og sá

Auður Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun

á lóð.

• Húsið stendur við autt svæði frá baklóð með

glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við

höggmyndagarð Hallsteins Sigurðssonar mynd-

höggvara.

• Aukin lofthæð er yfir flestum rýmum og her-

bergjum. Gólfsíðir gluggar.

• Húsið er steinsteypt og með álklæðningu. Stór

verönd til suðvesturs og heitur pottur með

skjólgirðingu.

Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 76,7 fm. íbúð með góðum suður-

svölum á 3. hæð, efstu hæð við Gautland.

Aðeins 6 íbúðir í stigaganginum.

• Eldhúsið hefur verið endurnýjað og er með HTH

innréttingu. Rúmgóð og björt stofa með stórum

gluggum til suðurs. Tvö herbergi með gluggum

til norðurs.

• Nýlega búið að skipta um allt gler og glugga í 

húsinu. Snyrtileg sameign.

Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 39,9 millj.

• 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 trjágróðri

og er í óskiptri sameign hússins.

Verð 38,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45
• 127,9 fm. hæð og ris með sérinngangi í tvíbýlis-

húsi við Miðtún.

• Eignin þarfnast gagngerra endurbóta að innan

og utan.

• Á hæðinni eru forstofa, hol, gestasnyrting, eld-

hús, 1 herbergi og samliggjandi skiptanlegar stofur.

• Á rishæð eru 4 herbergi. Sér geymsla undir

útitröppum.

Staðsetning eignarinnar er góð miðsvæðis í 
borginni.

Verð 36,9 millj.

Gautland 15. 3ja herbergja íbúð – laus strax

Skipasund. Góð 3ja herbergja íbúð.

 

• 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.

• Glæsilegt 81,3 fm. sumarhús að Hátorfu 1 í 

landi Ásatúns í Hrunamannahreppi skammt

frá Flúðum. Sumarhúsið stendur á 4.643 fm.

leigulóð.

• Aukin lofthæð er í stofu og eldhúsi.  Tvö rúmgóð

herbergi auk svefnlofts. Rúmgóð stofa. Opið

eldhús. Baðherbergi með sturtu. Stór ca. 120

fm. afgirt viðarverönd með heitum potti umlykur

bústaðinn á þrjá vegu.

Einstaklega glæsilegur bústaður sem hefur 
fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Öll húsgögn
geta fylgt með að undanskildum persónulegum
munum.

Verð 29,5 millj.

Einarsnes. Parhús í Skerjafirði.

Sumarhús skammt frá FlúðumMiðtún 30. Hæð og ris í tvíbýlishúsi.

• Mjög fallegar 120,1 fm. 3ja - 4ra herb. íbúðir í 

húsunum nr. 27 og 29 við Mýrargötu.  Sam-

eiginlegur inngangur er með jarðhæð hússins.

• Íbúðirnar eru á tveimur hæðum og eru með

tvennum svölum til suðurs.

• Aukin lofthæð er í hluta íbúðanna. Þrefalt gler og

aukin hljóðeinangrun.

• Virkilega björt og falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð

á tveimur hæðum með tvennum suðursvölum á

frábærum stað í miðborginni.  

• Íbúðirnar eru lausar til afhendingar við kaup-

samning. Staðsetning eignanna er á afar eftir-

sóttum stað við Grandagarðinn, sem hefur verið

í mjög mikilli uppbyggingu og iðar af mannlífi í 

dag með verslunum, veitingastöðum og annarri

þjónustu.                     Verð 63,9 millj.

• Nýleg og glæsileg 87,0 fm. íbúð á 1. hæð með

rúmgóðum suðursvölum við Lindargötu. Sér

bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. 

• Allar innréttingar og innihurðir eru úr hvíttaðri eik 

og vönduð tæki eru í baðherbergi og í eldhúsi.

• Stofa með gólfsíðum gluggum og útgengi á

svalir. Opið eldhús við stofu, gluggar á þrjá

vegu. Stórt svefnherbergi með fataskápum á

heilum vegg.

Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega.

Verð 49,9 millj.

Mýrargata 27 og 29. Tvær íbúðir í nýbyggingu. Til afhendingar strax.

Lindargata 39. 2ja herbergja glæsileg íbúð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45
• Virkilega fallegt og vandað 179,1 fm. enda-

raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr

á stórri og gróinni lóð við Kjarrás í Garðabæ.

Húsið er steypt einingahús klætt marmara-

salla. Viðarverönd til suðurs og austurs með

skjólveggjum.

• Húsið er vel innréttað með ljósum innréttingum,

ljósu parketi og ljósum hurðum.

• Opið rými sem rúmar opið eldhús með borðað-

stöðu og setu-/borðstofu. Þrjú svefnherbergi.

Húsið er vel staðsett innst í lokaðri götu við
opið svæði.

Verð 79,9 millj. 

Kjarrás 12 – Garðabæ. Endaraðhús.

OPIÐ HÚS
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• Vandað 5 herbergja 207,3 fm. einbýlishús með-

töldum 49,4 fm.  bílskúr á frábærum útsýnis-

stað á Álftanesi.

Húsið stendur við sjávarkambinn með glæsilegu

útsýni til sjávar, að Reykjanesi, Akranesi, Snæ-

fellsjökli og víðar. Stór viðarverönd um 250 fm. 

á baklóð til norðvesturs sem liggur meðfram

húsinu.

• Alrými sem skiptist í stofu með arni og miklum

gluggum, vandað eldhús með stórri eyju og  

borðstofu með aukinni lofthæð. Þrjú herbergi

auk sjónvarpsherbergis. Tvö baðherbergi.

• Frábær staðsetning við sjávarkambinn. Leik 

skólar í nágrenninu, Álftanesskóli, íþróttamið-

stöð   Álftanes og sundlaugin.

Verð 109,0 millj.

Litlabæjarvör – Garðabæ. Einbýlishús við sjávarkambinn.
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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

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

175,4 fm töluvert endurnýjað parhús með bílskúr. Nýtt eldhús, 
nýtt baðherbergi á efri hæð og margt yfirfarið. Húsið er 
staðsett á fallegum stað í botnlangagötu. V. 67,5 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

STAPASEL 11
109 REYKJAVÍK

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
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

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

ÞÓRSGATA 21
101 REYKJAVÍK

BALDURSGATA 22
101 REYKJAVÍK

Mjög góð 58,9 fm 3 herb. íbúð í miðborginn. Endurnýjað eldhús og 
baðherbergi. Stofa og tvö herbergi. Skjólgóðar og sólríkar svalir. 
Mjög góð staðsetning skammt frá miðbæ Reykjavíkur. V. 40,5 m
Opið hús mánudaginn 27. maí milli kl. 12:15 og kl. 12:45
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

ÁSVALLAGATA 3
101 REYKJAVÍK

Björt og falleg 81,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í ltilu fjölbýli. 
Aukin lofthæð er í íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamning.  
 V. 44,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

 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
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

BÓLSTAÐAHLÍÐ 28
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

Ugluhús í Litla Skerjafirði. Einstakt sjarmarandi bárujárnshús ásamt bílskúr á mjög stórri hornlóð.  Eignin skiptist í: forstofu/hol, 4 
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, tvö baðherb. þvottahús og geymslu. Á lóð er bílskúr og tvö gróðurhús. Um er að ræða timburhús 
á steyptum kjallara byggt árið 1931. Heildarstærð eignar er um 150 fm.  V. 86,9 m
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

195.8 fm 6 herbergja einbýlishús með stórum bílskúr og fallegum garði í botlangagötu.    Húsið hefur fengið fysta flokks viðhald í 
gegnum tíðina. V. 79,9 m
Opið hús mánudaginn 27. maí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

FOSSAGATA 14
101 REYKJAVÍK

HELGALAND 8
270 MOSFELLSBÆR

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

 66.9 fm 2 herb.íbúð á 4.hæð í frábærlega vel staðsettu 
fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa og borðstofa, parket, mjög gott 
útsýni. Laus við kaupsamning.     V. 32,9 m
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

HÁALEITISBRAUT 44
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Þriggja herbergja íbúð með bílskúr og geymslulofti í risi.
Eigninni fylgir sérafnotaréttur af bílastæði og innkeyrslu fyrir 
framan bílskúrinn. V. 43,9 m
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

VÍÐIMELUR 53
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur 
fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 847 7000

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

Hrafnhildur 
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Sesselja K. 
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Gott einbýli á einni hæð með bílskúr, samtals 174,2 fm. Fallegur 
og gróinn garður. Húsið stendur við rólega götu í grónu hverfi..  
V. 73,5 m
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

Glæsileg 100 fm 3ja herbergja penthouse íbúð með góðum 
svölum og útsýni í vönduðu og vel frágengnu fjölbýli.  V. 62,9 m
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

HRAUNBÆR 56
110 REYKJAVÍK

ARNARTANGI 80
270 MOSFELLSBÆR

HOLTSVEGUR 37
210 GARÐABÆR

BREKKUGATA 22-24
210 GARÐABÆ

Húsin eru eru á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Birt flatarmál skv. teikningum er 200,8 fm, þarf af er bílskúr 26 fm. Húsin 
afhendast á byggingarstigi 4 - Fokheld bygging að innan en fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Afhendingartími er samkomulag. 
V. 61,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

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

HRAUNBÆR 156
110 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

61,5 fm falleg 2ja herb. íbúð á jarðhæð í nýviðgerðu húsi. Húsið 
var múrað og málað 2017-2018. Einnig var skipt um allt gler og 
suma glugga. Ný svalahurð og málað þak.   V.31,0 m 
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

SJAFNARBRUNNUR 11-15
113 REYKJAVÍK

230.5 fm  5 herbergja mið raðhús 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
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

aðeins 2 hús eftir

OPIÐ HÚS

ÞÓRÐARSVEGUR 26
113 REYKJAVÍK

Mjög snyrtileg og vel skipulögð 116,4 fm 4 herbergja íbúð með 
sérinngangi á 3. hæð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu.   V. 48,9 m
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg. fs. s. 847 7000, 
armann@eignamidlun.is

Rúmgóð þriggja herbergja 90.5 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu 
fjölbýli í Hraunbæ. Barngott hverfi þar sem stutt er í leik- og 
grunnskóla.     V. 35,9 m
Opið hús mánudaginn 27. maí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

KÓPAVOGSTÚN 9
200 KÓPAVOGUR

Glæsileg 136,7 fm 3ja herbergja þakíbúð á 5 hæð með stæði í bílgeymslu og tvennum svölum fyrri 60 ára og eldri. Íbúðin er á 5 
hæð hússins og skiptist þannig, anddyri, tvö svefnherbergi, fataherbergi, þvottur, tvö baðherbergi, eldhús og stofa ásamt tveimur 
þaksvölum 22,3 fm og 19,3 fm.  V. 92,9 m
Opið hús miðvikudaginn 29. maí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

BAKKASTAÐIR 147
112 REYKJAVÍK

Gott 147 fm raðhús á einni hæð með bílskúr. Þrjú svefnherbergi, 
rúmgóð stofa með góðri lofthæð. Sólpallar framan og aftan við 
húsið.  V. 70,9 m
Opið hús þriðjudaginn 28. maí milli kl. 18:00 og kl. 18:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

GULLSMÁRI 4
201 KÓPAVOGUR

ÁLFKONUHVARF 59
203 KÓPAVOGUR

Góð og velskipulögð 91,3 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð. Eignin 
skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, búr/þvottahús, 
baðherbergi og sérgeymslu í kjallara.   V. 44,9 m
Opið hús mánudaginn 27. maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson, lg.fs. s. 899 1882

127.8 fm 4 herb. endaíbúð á 1.hæð í góðu velstaðsettu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu.  3 góð svefnherbergi, sérþvottahús 
innan íbúðar, eikarinnréttingar, laus við kaupsamning,   V. 45,9 m
Opið hús mánudaginn 27. maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson, lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

 102.7 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Ágætar innkeyrsludyr. 
Snyrting, kaffistofa og skrifstofurými.  Hentar vel fyrir 
smáiðnað eða sem lager/geymsluhúsnæði.  V. 27,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

FUNAHÖFÐI 17A - ATVINNUH.
110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

60 
ára +

OPIÐ HÚS



bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 28-34
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 28-34. 
Íbúðirnar eru 76-244 fm, 2-4 herbergja. 
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás 
og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja 
flestum íbúðum. Útsýni til sjávar er úr flestum íbúðum.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Afhending maí - sept. 2019

Sjáland í Garðabæ
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja til 5 hæða fjölbýlishúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar íbúum 60 ára og eldri. 
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja og 84-174,2 fm. 
Íbúðirnar verða með vönduðum innréttingum frá Axis og 
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri 
timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

Strikið 1 ABC

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Afhending maí - júlí 2019

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Hlíðarhverfi
Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis sem nú er kominn í sölu liggur á milli 
Þjóðbrautar og Skólabrautar. Þarna er um að ræða blandaða byggð 
einbýlishúsa, parhúsa, raðhúsa og lágreistra fjölbýlishúsa. Stutt er í 
alla nauðsynlega þjónustu og öruggar göngu- og hjólaleiðir í skóla og 
íþróttaaðstöðu sem er í næsta nágrenni.

Íbúðirnar í fjölbýlishúsum Hlíðarhverfis eru 4-5 herb. 112,6 - 148,7 fm
Einbýlishúsin á bilinu 230,1 - 248,5 fm og parhúsin á bilinu 170,9 - 203,9 fm

Afhending við kaupsamning

bygg.is

Fjölbýlishús, 
einbýli og parhús



sími

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Til sölu atvinnuhúsnæði með 5 íbúðum og  
lager samtals 233,9 fm

4 stúdíóíbúðir og ein þriggja herbergja íbúð 
Allar íbúðirnar uppgerðar á árunum 2016-2018
Eign sem býður upp á góðar leigutekjur

Sjarmerandi tvílyft einbýlishús á stórri 

Húsið hefur verið mikið endurnýjað  
að innan sem utan 
Eignin telur á neðri hæð rúmgott og fallegt 
stofurými, eldhús, hol og baðherbergi  
ásamt geymslu 
Á efri hæð eru tvö fín svefnherbergi og hol

Grettisgata 64
           101 Reykjavík

Bauganes 3A
101 Reykjavík

Verð  : 105,0 millj.Verð  : 64,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Verð : 104,9 millj.

Skemmtilega skipulagt 235 fm  
endaraðhús á einni hæð
Aukaíbúð með sér inngangi
Stór endalóð og fallegur inngarður
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
mánudaginn 27. maí kl. 17:00 - 17:45

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 17:30 - 18:00



Með þér alla leið

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 

Verð :  78,8 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

109 Reykjavík

Fallegt raðhús á einni hæð  
fyrir 60 ára og eldri 
Eignin er 85 fm 
Sérbílastæði fyrir framan hús góður  
bakgarður með hellulagðri verönd 
Laus strax

Verð :

Ásgrímur Ásmundsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jökulgrunn 9 104 Reykjavík

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 

Verð :  44,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Blöndubakki 3 3hh

s. 845 8958

109 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 :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata 15A 101 Reykjavík

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 herbergi
Stutt í útivistarsvæði Elliðaárdals -  Ártúnsskóli í 300 mtr 

Verð :  67,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fiskakvísl 1 110 Reykjavík

Fallegt og vel staðsett 262,8 fm 
einbýlishús með aukaíbúð 
Aðalíbúð með 3 stofum, 4 svefnherbergjum 
og 2 baðherbergjum 
Á jarðhæð er 2ja herbergja íbúð og innbyggður bílskúr 
Staðsetning er við Fossvogsdalinn, örstutt í skóla,  
leikskóla og íþróttasvæði

Verð :  97,0 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300

Falleg og björt 2 já herbergja íbúð 
Sér inngangur f jarðhæð/ 

Fermetrar nýtast vel, gott skipulag 
Gott eldhús opið - Stórar bjartar stofur 
Endurnýjað baðherbergi 
Þvottahús á hæðinni

Verð :  33,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Safamýri

s. 845 8958

108 Reykjavík

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 :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fellsmúli 10 108 Reykjavík

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð  
í þríbýli við Þórsgötu í Reykjavík 
Sérgeymsla og sameiginlegt þvottaherbergi  
í kjallara 
Eignin er skráð 57,7 fm, íbúð 51,4 fm  
og geymsla 6,3 fm

Verð :  36,9 millj.

Ásgrímur Ásmundsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 7 101 Reykjavík

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð  

Þrjú góð svefnherbergi og rúmgóð stofa 

Húsið lítur vel út að utan og sameign er mjög snyrtileg

Verð :  37,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

109 Reykjavík

Auka íbúð

Stórt endaraðhús með aukaíbúð 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi 
3 baðherbergi 
Aukaíbúð - Bílskúr 

 
nágrenni við Nauthólsvík 

Verð :  98,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reynihlíð

s. 775 1515

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Til leigu 

Laust ágúst 2019. Um er að ræða  
bjart verslunarrými á þessu fjölfarna  
horni Laugavegs og Barónsstíg. 

Sér inngangur að framan og bakatil.

81 fm, 2ja-3ja herbergja íbúð á 1.hæð  
með risherbergi og sérgeymslu. 
Stutt í þjónustu, verslun og skóla.  

Fordæmi er fyrir dýrahaldi í húsinu  
að sögn eiganda

Verð : 39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515

105 Reykjavík

Vel skipulagt einbýlis hús á tveimur hæðum  
við Depluhóla 4. Eignin hefur fengið gott viðhald 
í gengum tíðina og skartar fallegu útsýni.  
Húsið sem er 300 fm að stærð er með 6 svefnherbergjum.  

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

Verð :  95,0 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Depluhólar 4

s. 899 5856

111 Reykjavík
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Glæsileg tveggja herbergja íbúð á fyrstu 
hæð við Löngulínu í Garðabæ 
Eignin er 91,8 fm 
Þvottaherbergi með innréttingu innan íbúðar 
Rúmgóðar svalir 
Sérgeymsla í kjallara

Verð :  44,9 millj.

Ásgrímur Ásmundsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 

á sérlega góðum stað í Gerðunum 

Íbúðin skiptist í stofu, 3 svefnherbergi,  

eldhús, þvottahús, baðherbergi og sjónvarpskrók 

Miklar endurbætur voru gerðar utanhúss 2018

Verð :  49,0 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Furugerði 11

s. 697 9300

108 Reykjavík

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 11. hæð 
Einstakt útsýni í góðu viðhaldsléttu húsi 

Tvö svefnherbergi, hægt að stúka af það þriðja 
Gott baðherbergi með sturtu, sér þvottahús 
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rjúpnasalir 14

s. 899 1178

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

Verð :  79,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 

Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 
Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherbergi og 5 baðherb/snyrtingar 
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

Stórkostleg útsýnisíbúð á 8. hæð 

Einnig um 150 fm opnar útsýnissvalir 
Tvö rúmgóð svefnherbergi 
Frábært skipulag 
Stæði í bílgeymslu lagnaleið fyrir rafmagn komið
Ný íbúð tilbúin til afhendingar

Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

107 Reykjavík

Reisulegt og vel skipulagt tvílyft einbýli. 
Staðsett í botnlanga á fallegum útsýnisstað. 
Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum 245 fm. 
Glæsileg alrými, mikil lofthæð, stórar svalir 4-5 svefnherbergi, 
tvö baðherbergi. Afhendist rúml fokhelt eða  
tilbúið til innréttinga.  Styttist í afhendingu!

Tilboð óskast

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Keldugata 13

s. 899 1178

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

Tilboð óskast

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Erluhólar 4

s. 773 6000

111 Reykjavík

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

Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 
115,2 fm 6 herb. hæð og ris við Stórholt 17.  

að risið er að hluta til undir súð. Eignin telur 4 svefnherbergi, 
tvær stofur, baðherbergi, eldhús, geymslu og sér þvottahús.  
Bæði Húsið og íbúðin hafa verið tekin í gegn á síðustu árum. 
Húsið er nýlega steinað, nýtt rafmagn, nýtt skólp. Sérbílastæði. 

Verð :  58,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stórholt 17 105 Reykjavík

Mjög fín 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð 

með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi 

við Löngulínu 7 í Garðabæ 

Örstutt í leik- og barnaskóla

Verð :  56,0 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína 7

Fallegt fjölskylduhús á vinsælum  
stað miðsvæðis 
Aukaíbúð með sérinngangi í kjallara 
Björt stofa með stórum gluggum og nýlegu parketi 
Eignin er ca 265 fm að stærð á þremur hæðum 
Bílskúr og undir honum rými sem nýtist sem studio 

Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 95 103 Reykjavík

11. hæð
einstakt útsýni

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

Inngangur af svölum 
Stæði í lokum bílakjallara 

Verð :  49,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík



Með þér alla leið

101 Reykjavík

 
í miðborg Reykjavíkur í nýju lyftuhúsi

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 sinn á miðborgina. Verð frá 37,9 milljónum
Fullbúnar  sýningaríbúðir á staðnum

Afhending í ágúst

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 16:30 -17:30

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

.       

Tilboð óskast 

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 17:45 - 18:15

Glæsilegt 214 fm einbýlishús við Ólafsgeisla 
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 

Ólafsgeisli 55
113 Reykjavík

.       

Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 17:00 - 17:30

Rúmgóð og björt 4 herbergja íbúð á 4. hæð 
við Fellsmúla 18 í Reykjavík 
Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjuð 
Aðeins ein íbúð á stigapalli 
Möguleiki á útleigu á forstofuherbergi
Stórar sólríkar suðursvalir.
Frábært útsýni

Fellsmúli 18
108 Reykjavík

.       

43,4 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 18:00 - 18:45

Snyrtileg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð  
í litlu fjöbýli 

Skráð stærð er 101,1 fm og skiptist ma í 
stofu, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi  
og sér þvottahús 

Fjölskylduvæn eign á góðum stað

Espigerði 10
108 Reykjavík

.       

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 29. maí kl. 17:30 - 18:00

Stórglæsilega og sjarmerandi útsýnisíbúð  
við Bogahlíð 8 

 

Stórar bjartar stofur 
Herbergi í kjallar, möguleiki á útleigu 
Sérafnotaréttur af bílastæði  
nr. 9 á lóð við húsið

Bogahlíð 8  
108 Reykjavík

.       

89,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 18:15 - 18:45

Tvílyft um 190 fm einbýlishús á  
þessum eftirsótta stað við sjávarsíðuna  
á Seltjarnarnesi
Húsið hefur verið talsvert endurnýjað
Innra skipulag gott og bíður uppá ýmsa 
möguleika
Góð alrými, 3-4 svefnherbergi og  
2 baðherbergi

Tjarnarstígur 8
170 Seltjarnarnes

.       

51,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28. maí kl. 17:30 - 18:00

Falleg og björt 5 herbergja endaíbúð  
á þessum vinsæla og eftirsótta stað í  
Vesturbæ Reykjavíkur 
Sér bílastæði í lokaðri, upphitaðri 
bílageymslu 
Einungis 6 íbúðir eru í húsinu 
Húsið hefur fengið gott viðhald síðastliðin ár 
Frábær eign fyrir fjölskyldufólk!

Skeljagrandi 6
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Nánari upplýsingar veitir::

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Útsýnisíbúð
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Glæsilegt sumarhús að Hesti 
Lóð liggur að Hvítá, ósnert náttúra 
Eignarland 0,8 hektari að stærð 
Lækur rennur í gegnum landið 
Húsið, steyptur kjallara og timburhúsi ofán 
Húsið er klætt að utan með harðviði 
Mikil lofthæð, ferhynt og klætt með harðviði og einstakt útsýni 

Verð :  49,5 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestur 38

s. 845 8958

801 Grímsnes

Glæsilegt heilsárshús á skógi vöxnu landi 
Einstaklega vel byggt og öll umgjörð  
til fyrirmyndar 
Stór og mikill viðarverönd á nokkrum pöllum 
Heitur pottur með skjólgirðingu 
Skjólsælt land stutt frá Laugarvatni 
Tvö svefnherbergi ásamt rúmgóðu svefnlofti

Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

801 Laugardalur

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

Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hestvík

s. 845 8958

801 Grafningur

Ca 74 fm heilsárshús við Kerhraun 14,  
með heitu vatni 
Eign sem stendur á 4350 fm eignarlóð í 
Kerhrauni í Grímsnes-og Grafningshreppi 
Hitaveita á svæðinu - Nýlegt geymsluhús er við húsið 
Stór sólpallur er við húsið sem er stutt frá Reykjavík,  
eða ca 50 mín akstur - Lokað svæði (rafmagnshlið)

Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kerhraun 14

s. 775 1515

801 Selfoss

Eignarlóð á þessum vinsæla og fallega  
stað upp af Hestvík við Þingvallavatn 
Útsýni út á vatnið í átt að 
Skjaldbreið og suður til Dyrafjalla 
Heimilt er að byggja allt að 150 fm hús á lóðinni 
auk 25 fm gestahúss

Verð :  14,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Illagil við Þingvallavatn 801 Grafningur

100 fm hús í Ásgarðslandi Grímsnesi 

Þrjú svefnherbergi 

Heitur pottur á verönd 

Heitt og kalt vatn, gólfhiti

Verð :  47,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þrastahólar

s. 775 1515

801 Selfoss

Notalegan 38,5 fm bústað í Öndverðarnesi 

Nálægð við golfvöll, sundlaug og öll 

þægindi Skiptist í opna stofu og eldhús,  

tvö svefnherbergi, baðherbergi/snyrtingu 

Lóð sem er kjarri vaxin er í kringum bústaðinn

Verð :  14,7 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparhólsbraut 

s. 775 1515

801 Selfoss

61,4 fm heilsárhús í landi Galtarholts 
Rétt norðan Borgarness 
Stutt á golfvöll í Borgarnesi 
Þrjú svefnherbergi 
Innbú fylgir með í kaupum 
Áhaldahús til viðbótar við uppg. fermetra

Verð :  19,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rúmgóður bústaður, 100 fm auk rislofts 

sem er ca 40 fm 

Heilsárshús með heitu vatni 

Leigulóð, mikil þjónusta innan lands 

Sundlaug og golfvöllur á svæðinu

Verð :  39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Selhólsbraut 6

s. 775 1515

801 Selfoss

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 :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grenilundur 801 Þingvellir

Glæsilegur 45,4 fm bústaður og lóð á 

einstökum stað

Að auki gesthús, heitur pottur, útisturta

Eignarland með miklum trjágróðri

Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Víkurholt

s. 697 9300

801 Biskupstungur

Rúmlega 80 fm heilsárshús 9776 fm eignarlóð 
Frábært óhindrað útsýni ma Sogið 
Heitt og kalt vatn  
Heitur pottur 
Mjög vel skipulagt 
Stofa með opnu eldhúsi 
Herbergjaálma með 2 svefnherbergjum 
Innbú utan persónulegra muna fylgir með

Verð :

Ásabraut 
í Ásgarðslandi 801 Selfoss

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Heilsárshús, skráð 72,6 á 1,7 hektara 
eignarlóð. Eignin skiptist í anddyri,  
2-3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og 
stofur. Húsið var stækkað fyrir nokkrum árum og það er það 
byggt í tveimur hlutum. Heitur pottur er á lóðinni sem  
er eignarlóð. Mikill gróður er við húsið sem er aðeins í 50 mín 
keyrslu frá Reykjavík.  Sýni eignina um helgar.

Verð :  38,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öndverðarnes / Selvík

s. 775 1515

801 Selfoss

95 fm heilsárshús með gólfhita  

og steyptri plötu 

3 svefnherbergi, heitur pottur, gróin lóð 

Stutt í golfvöll og sundlaug er innan svæðis 

Leigulóð, ca 115 þús á ári 

Verð :  39,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515

801 Selfoss

Nánari upplýsingar veitir:  

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



Góður bústaður á stórri eignarlóð. Tvö hús auk tengibyggingar skráð alls 56 fm. Bústaðurinn 
er um 40fm, svefnskáli um 16fm og tengibygging um 16fm, samtals um 66-70fm.
Góður pallur utan um húsið með heitapotti. Bústaðurinn skiptist í aðalrými, lítil eldhúsinnrét-
ting, ísskápur, helluborð og lítil ofn, svefnherbergi með kojum, og svefnherbergi m/tveimur 
rúmum. Uppl. veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

BÓKIÐ SKOÐUN

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI

SÝNUMDAGLEGA

Mosagata 5-7 210 Garðabæ

Jóhanna Kristín 
fasteignasali 
837 8889

Árni Ólafur
fasteignasali 

893 4416

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 27. maí kl. 17.30-18.00

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

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

EINBÝLISHÚS MEÐ EINSTÖKU SJÁVARÚTSÝNI!

Fjarðarvegur 27    680 Þórshöfn

Um er að ræða fallegt og rúmgott 6 herbergja einbýlishús með bílskúr í Langa-
nesbyggð. Eignin skiptist í rúmgóða forstofu, hol, sjónvarpsstofu, 3 svefnherbergi, 
setustofu, borðstofu eldhús, baðherbergi sér geymslu og þvottahús. Bílskúr fylgir 
eigninni. Eignin hefur fengið reglulegt viðhald í gegnum árin. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 147,5 m2      

20.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. maí kl. 17.30-18.00

Glæsileg útsýnisíbúð í fallegu 5 íbúða húsi á Álfhólsvegi 125. Um er að ræða 3-4herb íbúð 
á 2. (efstu hæð)ásamt bílskúr. Eignin er skráð 110,1fm og þar af er bílskúrinn 23,4fm. Húsið 
var málað og múrviðgert að utan árið 2018. Eldhúsið var endurnýjað 2014-15. Frábært 
útsýni er frá íbúðinni m.a að Esjunni, Úlfarsfelli, yfir kópavog og Reykjavik.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3-4     Stærð: 110,1 m2

Álfhólsvegur 125     203 Kópavogur 47.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. mai kl 18.30-19.00

Glæsilegt og fullbúið parhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr á frábærum 
útsýnisstað.Eignin er skráð 227fm og þar af er bílskúr 40fm. Mikil lofthæð, sérsmíðaðar 
innréttingar, granítborðplötur, vönduð heimilistæki, hjónasvíta með fataherbergi og 
baðherbergi, gólfsíðir gluggar,gólfhiti og frábært útsýni Svefnherbergin eru 4 og bað-
herbergi 3. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 224,0 m2

Mosagata 8     210 Garðabæ 94.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. maí kl. 17.30-18.00

Árland 6    108 Reykjavík 127.000.000

Mjög vel staðsett einbýlishús á einni hæð neðarlega í Fossvogi. Eignin 
er skráð  262,1 fm og að auki er 31fm sólskáli samtals því 300fm. Húsið 
er teiknað af Gunnari Hanson arkitekt. Gólfsíðir gluggar, stórar og bjar-
tar stofur, fallegur arinn, þrjú salerni og fjögur svefnherbergi.

Garðurinn er gróinn og skjólgóður með verönd og heitum potti.
Húsið stendur við óbyggt svæði að hluta og örstutt er út í fallegar gön-
guleiðir í Fossvoginum. Eignin þarfnast viðhalds.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 262,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Gnípuheiði 9    200 Kópavogur 99.900.000

Fallegt einbýlishús á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið er skráð 218,5fm og þar af er bílskúrinn 39 fm. 
Svefnherbergin eru fjögur og að auki er gott fataherbergi og sjón-
varpshol á neðri hæð hússins. Eldhús, baðherbergi og gestasalerni 
er nýlega endurnýjað á glæsilegan hátt  og hannað af Hönnu Stínu 
innanhúsarkitekt.  Frábært útsýni er úr húsinu og stórar svalir út frá 
stofu.  Örstutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 218,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 780 2700

Öndverðarnes 2    801 Selfoss

Herbergi: 5     Stærð: 66 m2      

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. mai kl 17:30-18:00

Drápuhlíð 4    105 Reykjavík 79.900.000

TVÆR ÍBÚÐIR Í DRÁPUHLÍÐ 4 - GÓÐ OG STÓR SÉRHÆÐ Á 2. HÆÐ MEÐ 
SÉRINNGANGI ÁSAMT 2-3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í RISI. Eignin skiptist 
í 112.8 fm sérhæð ásamt 45 fm rishæð (er stærri að grunnfleti þar sem töluvert 
af íbúðinni er undir súð). Að auki er stigagangurinn séreign, samtals eru íbúðirnar 
175,9 fm. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 7     Stærð: 175.9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28 mai kl 18.30-19.00

Glæsileg  útsýnisíbúð  á 1.hæð með sérinngangi í frábærlega vel staðsettu 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 el-
dhús. Norðvestur svalir með stórkostlegu útsýni m.a yfir Snæfellsnes, Esjuna, Kópavoginn 
og víðar.  Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 111,8 m2

Austurkór 100     203 Kópavogur 54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. maí kl.18:30-19:00

Dalprýði 13    210 Garðabær 144.000.000

Stórglæsilegt einbýlishús með einstökum arkitektúr, teiknað og hannað af Pálmari 
Kristmundssyni Arkitekt. Húsið stendur á stórri 821,8 fm lóð innst í botnlanga með 
ósnerta náttúru og glæsilegt útsýni í bakgarðinum. Lóðin er jaðarlóð sem liggur að 
ósnortinni náttúru/hrauninu og skartar því glæsilegu útsýni til norðurs og vesturs 
yfir að sjónum og yfir að Bessastöðum. Í eigninni er möguleiki á að vera með allt 
að 5 góð svenherbergi, baðherbergin eru tvö bæði með baðaðstöðu. Húsið er 
skráð 312 fm en einnig er hægt að loka af stóra útigeymslu sem er við hliðina á 
bílskúrnum til að stækka húsið en meira. Húsið er á þremur pöllum (1/2 hæð er á 
milli palla) og er skipulag á milli palla einstaklega gott. Gólfhiti er í öllum rýmum, 
gólfsíðir gluggar eru á miðpalli (stofu + eldhúsrými og í forstofu og sérsmíðaðar 
innréttingar einkenna eignina. 

Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 312 m2        Bílskúr     Útsýni

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

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



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. MAÍ KL. 18:30 – 19:00

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 mánudaginn 27. maí kl. 17:30-18:00

Þrastarhólar 10    111 Reykjavík 48.900.000

Falleg og mjög rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist 
í stóra og bjarta stofu, eldhús með vandaðri innréttingu, þvottahús og búr inn 
af eldhúsi, svefnherbergi eru 3, góðir fataskápar, baðherbergi með baðkari og 
sturtuklefa, tvennar svalir. Sameign og allt umhverfi mjög snyrtilegt. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 144,9 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 29. maí kl. 18:30 – 19:00

Langalína 2a    210 Garðabæ 62.900.000

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð með tvennum svölum í 6 hæða lyftuhúsi 
í Sjálandshverfinu. Eignin er búin vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnás. 
Gólfsíðir gluggar í stofu með útgengi á stórar hornsvalir, svefnherbergi eru 3, úr 
hjónaherbergi er útgengi á stórar svalir. Tvö sérmerkt stæði í bílageymslu fylgja 
íbúðinni. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 121,7 m2

BÓKAÐU SKOÐUN

Úlfarsbraut 80    113 Reykjavík 49.900.000

Mjög falleg 3ja herbergja, 98,9 fm íbúð ásamt stæði í lokaðari bílgeymslu á góðum 
stað í Úlfarsárdal með útsýni til suðurs yfir dalinn. Íbúðin er vel búin vönduðum eikar 
innréttingu og skiptist í forstofu, eldhús sem tengist stofu og borðstofu,  baðherbergi, 
tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Suð-vestur svalir með svalalokun. Næg 
bílastæði. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 98,9 m2

BÓKAÐU SKOÐUN

Maríubaugur 13    113 Reykjavík 92.900.000

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt stórum tvöföldum bílskúr. Innan-
gengt er í skúrinn um forstofu. Aukin lofthæð er í húsinu og fallegt útsýni úr eldhúsglugga 
austur yfir Hengilinn. Stofur eru rúmgóðar, baðherbergi eru 2, svefnherbergi eru 3 þar af 
stór hjónasvíta með baðherbergi innaf, innréttingar í eldhúsi og fataskápum úr hvíttaðri 
eik. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 190,1 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 29. maí kl.17:30 - 18:00

Furugerði 19    108 Reykjavík 46.900.000

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 auk þess opið 
vinnurými sem hægt er að loka. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 97,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. maí kl. 18:30 – 19:00

Æsufell 4    111 Reykjavík 39.900.000

Fallegt og mikið endurnýjuð 4ra herbergja útsýnisíbúð á 7.hæð ásamt bílskúr í 
klæddu lyftuhúsi með útsýni yfir borgina. Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu með 
stórum nýlegum fataskáp, eldhús með nýlegri hvítri innréttingu og vönduðum 
tækjum, 3 svefnherbergi, baðherbergi með nýlegri innréttingu og sturtuklefa, stofu 
og borðstofu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 109,5 m2

BÓKAÐU SKOÐUN

Trönuhjalli 10    200 Kópavogi 77.900.000

Fallegt og vel staðsett parhús ásamt bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum. Á 
efri hæð eru stórar stofur með mikill lofthæð, eldhús með hvítri innréttingu 
og gestasnyrting, á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi með stórum 
flísalögðum sturtuklefa, þvottahús, fataherbergi og útgengi í skjólgóðan garð, 
geymslur eru undir bílskúr. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 207,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. maí kl. 17:30 – 18:00

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

BÓKAÐU SKOÐUN

Drekakór 7    203 Kópavogi 94.900.000

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 baðherbergi, 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 þriðjudaginn 28. maí kl. 17.30-18.00

Grundarland 16    108 Reykjavík 125.000.000

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð á fallegri, gróinni 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.  Gólfefni eru parket og 
flísar. 3 svefnherbergi. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 196,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. maí kl. 17.30-18.00

Funafold 41    112 Reykjavík 79.900.000

Fallegt og  vel skipulagt einbýli á einni hæð sem er mjög vel stað-
sett í Foldahverfinu. Húsið er skráð samtals 190,4 fm og þar af er 
bílskúrinn skráður 44,6 fm. Húsið  skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi, borðstofu og stofu, sólstofu og þvottahús. Stór 
innkeyrsla er að húsinu. Falleg lóð með  góðri afgirtri  timburverönd.  
Gólfefni eru parket og flísar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
skóla,leikskóla og alla helstu þjónustu. 
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 190,4 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. maí kl. 12.00-12.30

Lindarbraut 10    170 Seltjarnarnes 54.900.000

Björt og rúmgóð 118 fm sérhæð í þríbýlishúsi á jarðhæð með sérinngangi.
Svefnherbergin eru þrjú og öll rúmgóð. Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi sem eru 
rúmgóð, eldhús, rúmgóða stofu, þvottahús, baðherbergi og 2 geymslur í sameign. 
Íbúðinni fylgir bílskúrsréttur Gólfefni eru Korkur  á hjónaherbergi, flísar á  anddyri 
og þvottahúsi.Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 117,5 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Nýhöfn 2    210 Garðabær 

Glæsileg 4ra herbergja 131.7 fm íbúð með geymslu í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin er á 
efstu hæð við sjávarsíðuna með stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu. Stórar svalir, 
þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og flísalagðri sturtu. 
Innréttingar eru með spónlagðri eik frá Brúnás. Vönduð íbúð í nýlegu húsi á fallegum 
útsýnisstað í Sjálandshverfinu. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 131,7 m2      

71.500.000

Þóra
Fasteignasali

822 2225
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fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595
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Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn 
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum 
netfangið fasteignir@rikiskaup.is

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

Strandgata 55
735 ESKIFIRÐI

Skrifstofuhúsnæði á neðri hæð að Strandgötu 55 á Eskifirði. Um er 
að ræða húsnæði sem áður hýsti afgreiðslu Íslandspósts á Eskifirði, 
skráð 174 fm. Aðkoma er góð og bílstæði meðfram Strandgötu. 
Eignin er vel staðsett rétt við miðbæinn og gætur því hentað undir 
ýmsa starfsemi. Auðvelt er að nýta það annaðhvort sem verslunar- 
og eða skrifstofuhúsnæði en einnig er möguleiki á að breyta því í 
íbúðarhúsnæði. Tilboð óskast

Sveintún 2
611 GRÍMSEY

Fimm herbergja 116,3 fm. íbúðarhús í Grímsey, fyrst byggt árið 1942 
en viðbygging var byggð árið 1971. Húsið stendur á fallegum stað við 
aðalgötuna í Grímsey og rétt ofan við Stertuvík. Húsið er á einni hæð 
og er selt á sér afmarkaðri 1.500 fm leigulóð. Verð: 5,5 millj. 

Aðalgata 24
580 SIGLUFJÖRÐUR 

Skrifstofuhúsnæði á neðri hæð við Aðalgötu 24 á Siglufirði, sem 
stendur á horni Aðalgötu og Grundargötu - samtals 234,7 m².Um er 
að ræða húsnæði sem áður hýsti afgreiðslu Íslandspósts á Siglufirði. 
Eignin er vel staðsett rétt við miðbæinn og gætur því hentað undir 
ýmsa starfsemi. Tilboð óskast

Aðalstræti 20
400 ÍSAFJÖRÐUR

Verslunarhæð og kjallari við Aðalstræti 20 á Ísafirði. Um er að 
ræða samtals 243,6 m2 þjónustu og verslunarhúsnæði við miðbæ 
Ísafjarðar sem áður hýsti verslun ÁTVR á Ísafirði. Góð og vel staðsett 
eign sem bíður uppá mikla möguleika. Verð: 19,5 mkr. 

TILBOÐTILBOÐ

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

Sími
568 2444

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 27.MAÍ  KL. 17.15 - 17.45
OPIÐ HÚS

Búseturéttir til sölu

Þjóðbraut 1, íb. 201
Til sölu er búseturéttur að Þjóðbraut 1, Akranesi. Eignin er á 2 hæð í 8
hæða fjölbýlishúsi, með þvottahúsi í íbúð og aðgangi að stórum svölum. 
Íbúðin er 3ja herbergja, alls 109,8 fm. Ásett verð búseturéttarins er 
kr.12.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er 
kr.200.628,- Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa,
fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður 
og þjónustugjald. Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera 
tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna 
í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is

Prestastígur 9, íbúð 201
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í fjölbýlishúsi ásamt
stæði í bílastæðahúsi. Íbúðin er 93,6 fm.  Ásett verð búseturéttarins 
er kr.12.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er 
kr.194.235,- Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa,
fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður 
og þjónustugjald. Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera 
tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna 
í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is

íSími
568 2444

Sími
568 2444

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

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu sérlega falleg og vel skipulögð 109,3 fm. 3ja til 4ra herb. Íbúð á 3ju hæð 
í góðu lyftuhúsi, ásamt sérmerktu stæði í lokaðri bílageymslu. Sér inngangur af 
svalagangi.  Stór stofa. Stórar svalir. Sér þvottahús innan íbúðar. Öll þjónusta 
og menningarstofnanir í göngufæri í miðbænum. Íbúðin er laus og til afhend- 
ingar strax. Verð 55.5 millj.

SÓLTÚN 13, ÍBÚÐ 0307
OPIÐ HÚS MÁNUD. 27.MAÍ  KL. 17.15 - 17.45

Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

 

OPIÐ HÚS

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Laugavegur 7 - til leigu gott verslunarhúsnæði. 
Til leigu verslunarhúsnæði á besta stað 
í miðborginni. Um er að ræða tvö rými 
hlið við hlið, annars vegar 171 fm og hins 
vegar 165 fm. Auðvelt er að sameina þau 
og gera að einu stóru verslunarrými. 
Bæði rýmin eru innréttuð sem fatavers-
lanir. Í þeim eru skiptiklefar, upptekin loft 
með lýsingu, loftræstikerfi og hiti í gól-
fum. Í kjallara er starfsmannaaðstaða, 
baðherbergi og lager. Innangengt er 
kjallarann á bakhlið hússins. Bílastæði 
fylgja báðum rýmum. 

Húsnæðið er frábærlega staðsett á 
Laugaveginum með mikla möguleika fyrir 
verslun og/eða aðra þjónustustarfsemi.

Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson,  
fasteignasali, finnbogi@heimili.is, s: 895-1098.



  
Ás fasteignasala er rótgróið fyrirtæki sem hefur veitt alla almenna þjónustu í fasteignaviðskiptum  frá árinu 1988.

Eiríkur Svanur  
Sigfússon
Lögg. fast.

Sími 862-3377

Melkorka  
Guðmundsdóttir

Lögg. fast.
Sími 520-2600

Aron Freyr  
Eiríksson 

Lögg. fast.
Sími 772-7376

Andri
Guðlaugsson

Lögg. fast. lögf.
Sími 662-2705

Kristófer Fannar 
Guðmundsson

Lögfr. / nemi í lögg. 
Sími 661-4066

Elín 
Þorleifsdóttir 

elin@as.is
Sími 520-2600

Glæsilegar nýjar íbúðir við Dyngjugötu 1-3 í Urriðaholtinu, Garðabæ.  
Opið hús mánudaginn 27. maí milli kl. 17:30 - 18:00

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarfirði // Sími 520 2600 // as@as.is

• Íbúðirnar eru lausar til afhendingar við kaupsamning
• Fataherbergi í flestum íbúðum
• Hágæða innréttingar frá AXIS
• AEG eldhústæki
• Eldhúseyjur í flestum íbúðum
• Sér stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir öllum óseldum íbúðum

Verð: 60,9 – 99,9 mkr.-
Stærðir: 119 – 180 fm
Allar íbúðirnar eru 4ra herbergja (3 svefnherbergi)

OPIÐ HÚS
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Snorri Sigurfinnsson
Löggiltur fasteignasali
S 864 8090
snorri@fasteignasalan.is

Burknavellir 17c - Hafnarfirði
*GÓÐ ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ*

snorr i@fasteignasalan. is     864 8090

Háaleitisbraut 42 Reykjavík
*OPIÐ HÚS MIÐVD. 29 MAÍ KL. 18:30-19:00*

Hamraborg 14 Kópavogur
*OPIÐ HÚS ÞRIÐJD 28 MAÍ KL. 17:30-18:00*

Hamraborg 16 Kópavogur
*OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD 28 MAÍ KL. 18:15-18:45*

Hrísrimi 3 Reykjavík
*OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 28 MAÍ KL. 19:30-20:00* 

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Móaflöt 22 Garðabæ
*STEYPT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ*

Naustabryggja 20 Reykjavík
*OPIÐ HÚS MIÐVD. 29.MAÍ KL. 17:30-18:00*

Haukadalsvöllur Geysir
*BLÁSKÓGABYGGÐ*

Opið
hús

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

     



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



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

KEN DW 330
Tekur bæði heitt eða kalt vatn.
Vatnsnotkun er aðeins 3,5 ltr. á þvott.
Vélin er með 4 snúningsspaða.
Söfnunartankur er 28 lítrar.
Skol á þvotti er með 80°C 
Gufuþétting í vélinni dregur verulega 
úr losun gufu þegar vélin er opnuð.
Grind: 50x50
St.: 595x600x830
Þvottarými: 500x500x295

LEIGA
Á UPPÞVOTTA-

VÉLUM 
Í ATVINNU-

ELDHÚS

Nýjung 
í þjónustu við 
atvinnu- og 
stóreldhús

Uppþvottavélar fyrir 
stóreldhús, mötuneyti 
og veitingahús

5ára
ábyrgð

MBM LS 506 PD 
Undirborðsvél
Grind: 50 x 50
BxDxH: 58x60x83.
Hurðaop 36,5 cm - tekur aðveldlega 
stóra pizza diska. - Öflugur efri og neðri 
úði úr snúningsás. - Tvöföld hurð: 
Minnkar hitatap og demprar hljóð.

MBM húddvél LB 625
Grind: 50 x 50
BxDxH: 64x74x148
Opnun 45 cm (tekur stóra undirdiska)

KEN DW  húddvél
Sjálfvirk vöktun á þvottakerfi
Skolar við 80°C
Sjálfvirk opnun á húddi

Einfalt stjórnborð fyrir mismunandi 
þvottakerfi.
Plásslítil vél, hönnuð fyrir beina línu 
eða í horn.

Grind 50x50
4 forrit: 1 mín. 50 sek, 2 mín. 50 sek, 
4 min. 50 sek, 10 mín. 50 sek,



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

TOYOTA Land Cruiser 150GX 33” 
breyttur. Árgerð 2018, ekinn 46 
Þ.KM, Dísel, Sjálfskiptur. Verð 
8.390.000. Rnr.137402.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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

Þjónusta

 Pípulagnir

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

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

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

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

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

 Húsaviðhald

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

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

 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

Keypt
      Selt

 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

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

 Húsnæði óskast
Húsnæði óskast frá 15/06-15/09, í 
221 Hafnarfjarði, 3-4 svefnherbergi. 
Helst með húsbúnaði. Vinsamlegast 
hafið samband við Tómas í 
brattahlid.accounting@gmail.com 
eða í síma: 8472596.

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA.
100-450 fm atvinnuhúsnæði.

Mjög bjart og góðar innkeyrsludyr.
Verð frá Kr. 1.500 pr fm

Nánar uppl. s. 840 3992

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

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

JÁRNABINDINGAR /  
IRON JOB

Vantar vana járnamenn. Mikil vinna. 
Uppl. í s. 897 1995 og jarnaverk@
internet.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Ertu að tengja?

Fáið löggiltan rafverktaka til að 
yfirfara og aðlaga raflögnina áður en 
rafbíll er hlaðinn í fyrsta sinn.

• Hver tengistaður má einungis hlaða einn
rafbíl í einu

• Hver tengistaður skal varinn með
yfirstraumvarnarbúnaði sem einungis ver 
þennan tiltekna tengistað

• Hver tengistaður skal varinn með
bilunarstraumsrofa (lekastraumsrofa) sem 
einungis ver þennan tiltekna tengistað

• Bilunarstraumsrofinn ætti að vera af gerð 
B – þó má nota gerð A sé jafnframt notuð
viðbótarvörn

• Mannvirkjastofnun mælir með að ekki séu 
notaðir hefðbundnir heimilistenglar til hleðslu 
rafbíla

• Mannvirkjastofnun mælir með að til heima-
hleðslu rafbíla séu notaðar þar til gerðar
hleðslustöðvar eða iðnaðartenglar

• Stranglega er bannað að nota framlengingar-
snúru, fjöltengi eða önnur „millistykki“ við 
hleðslu rafbíla

• Hleðslustrengir mega ekki liggja þar sem 
þeir geta orðið fyrir hnjaski, t.d. yfir vegi,
gangstéttar eða stíga

• Ekki nota hleðslusnúru eða annan búnað 
sem hefur skemmst

Hleðsla rafbíla – hvað ber að hafa í huga
FÓTBOLTI Íslenski landsliðsmaður-
inn Birkir Bjarnason og félagar í 
Aston Villa mæta Derby í dag þar 
sem Aston Villa getur tryggt sér 
þátttökurétt í ensku úrvalsdeild-
inni á næsta ári. Leikurinn fer fram 
á Wembley og er oft kallaður dýr-
mætasti leikur ársins enda tryggir 
liðið sem kemst upp í ensku úrvals-
deildina sér að hið minnsta 170 
milljónir punda í kassa félagsins 
á næstu þremur árum vegna hag-
stæðra sjónvarpssamninga sem 
gæti orðið allt að 300 milljónum 
punda á fimm árum ef liðinu tekst 
að halda sér uppi. 

Leikurinn fer fram á Wembley 
í dag og er f lautaður á klukkan 
14.00. Er þetta annað árið í röð sem 
Aston Villa leikur til úrslita eftir að 
hafa þurft að horfa á eftir sætinu til 
Fulham í fyrra sem reyndist falla úr 
ensku úrvalsdeildinni strax á fyrsta 
ári.

Gamla stórveldið Aston Villa er 
á þriðja ári sínu í Championship-
deildinni eftir 29 ára dvöl í ensku 
úrvalsdeildinni þar áður. Derby 
hefur aftur á móti eytt stærstum 
hluta síðustu sautján ára í næstefstu 
deild og féll með skömm eina ár liðs-
ins í efstu deild þegar félagið setti 
met yfir fæst stig á einu tímabili í 
ensku úrvalsdeildinni. Derby átti 
erfitt uppdráttar í leikjum liðanna á 
þessu tímabili sem lauk báðum með 
sigri Aston Villa og markatölunni 
7-0, Villa í vil. – kpt

Aston Villa fær 
annað tækifæri

Birkir hefur verið úti í kuldanum 
síðustu vikur. NORDICPHOTOS/GETTY

GOLF  Fyrsta mót ársins á stigamóta-
röð Golfsambands Íslands fór fram 
um helgina þar sem Dagbjartur 
Sigurbrandsson úr GR og Heiðrún 
Anna Hlynsdóttir úr GOS reyndust 
hlutskörpust. Fór mótið fram á 
Þorlákshafnarvelli og voru leiknir 
þrír hringir en mótinu lýkur með 
Íslandsmótinu í höggleik í ágúst.

Í karlaf lokki deildi Dagbjartur 
forskotinu með Sigurði Arnari 
Garðarssyni, GKG, fyrir lokaholuna 
en skolli á lokaholunni gerði út um 
vonir Sigurðar sem deildi öðru sæti 
með Ragnari Má Ríkharðssyni, GM.

Í kvennaflokki var Heiðrún Anna 
í sérflokki á lokahringnum sem hún 
lék á fjórum höggum undir pari. 
Hulda Clara Gestsdóttir, GKG, 
leiddi fyrir lokahringinn en Huldu 
tókst ekki að halda í við Heiðrúnu á 
lokahringnum. – kpt

Dagbjartur og 
Heiðrún unnu 
fyrsta mótið

FORMÚL A 1 Breski ökuþórinn 
Lewis Hamilton kom fyrstur í 
mark í  kappakstrinum í Móna-
kó um helgina eftir að hafa staðist 
seinbúið áhlaup Max Verstappen. 
Með því náði Hamilton sautján 
stiga forskoti á liðsfélaga sinn Valt-
teri Bottas og bílaframleiðandinn 
Mercedes náði 128 stiga forskoti á 
Ferrari í baráttunni í keppni fram-
leiðendanna.  

Í öllum keppnunum fimm sem 
lokið er hefur  Mercedes komið 
báðum ökuþórunum á verðlauna-
pall og aðeins í gær skipuðu Merce-

des-menn ekki efstu tvö sætin 
þar sem Bottas  lenti í þriðja sæti í 
Mónakó. 

Hamilton sem byrjaði á ráspól 
tókst að halda forskotinu þrátt fyrir 
að eiga í erfiðleikum með dekkja-
ganginn og tilraunir Verstappen til 
að taka fram úr honum. 

Belginn Verstappen kom í mark 
í öðru sæti en fékk fimm sekúndna 
víti fyrir vægan árekstur á Bottas 
sem skilaði honum í fjórða sætið og 
tóku Sebastian Vettel og Bottas því 
annað og þriðja sætið um helgina.

Hamilton minntist ökuþórsins 

goðsagnakennda Niki Lauda eftir 
kappaksturinn en hann féll frá fyrir 
viku. Austurríkismaðurinn Lauda 
átti stóran þátt í því að fá Hamilton 
yfir til Mercedes fyrir sex árum.

„Þetta var einn erfiðasti kapp-
akstur sem ég hef tekið þátt í en ég 
barðist í anda Niki. Hann á svo stór-
an þátt í velgengni liðsins okkar og 
ég veit að hann fylgdist með að ofan. 
Ég reyndi að halda einbeitingu alla 
vikuna í von um að heiðra minn-
ingu hans. Það sakna hans allir í 
teyminu okkar,“ sagði Hamilton að 
kappakstrinum loknum í gær. – kpt

Yfirburðir Mercedes héldu áfram í Mónakó-kappakstrinum

Hamilton stefnir hraðbyri að sjötta meistaratitlinum. NORDICPHOTOS/GETTY
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Maður þarf að gefa 

sér mikinn tíma og 

afla penings til að halda 

áfram á hæsta stigi og ég 

hafði ekki áhuga á að halda 

því áfram að svo stöddu.

Freydís Halla Einarsdóttir

SKÍÐI Ein fremsta skíðakona lands-
ins undanfarin ár, Freydís Halla 
Einarsdóttir, tilkynnti það á dög-
unum að keppnisskíðin væru á 
leiðinni á hilluna í bili þrátt fyrir að 
hún sé aðeins 24 ára gömul. Freydís 
fór sautján ára í fyrsta sinn á HM og 
vann sex alþjóðleg FIS-mót erlendis. 
Hún náði efst í 165. sæti heims-
listans í svigi og varð sjö sinnum 
Íslandsmeistari á ferlinum. 

„Nei, samt er tilfinningin bara 
góð, ég er búin að hugsa þetta í vetur 
og komst að þessari niðurstöðu,“ 
segir Freydís hlæjandi þegar undir-
ritaður ber undir hana að þetta sé 
enginn aldur til að hætta í afreks-
íþróttum.

Freydís er komin heim eftir að 
hafa verið undanfarin ár við nám 
í Plymouth State-háskólanum 
í Bandaríkjunum þar sem hún 
lærði þjálfunar- og lífeðlisfræði (e. 
exercise physiology) ásamt því að 
æfa og keppa fyrir skíðalið skólans. 
Aðspurð segir Freydís að hún hafi 
verið að hugsa hvert næsta skref 
yrði eftir háskólanámið og tók hún 
ákvörðun um að leggja keppnis-
skíðin á hilluna í bili.

„Þetta var engin skyndiákvörð-
un, ég er búin að hugsa vel um 
þetta. Ég vissi að þegar ég væri 
búin að útskrifast þá gæti ég ekki 
lengur verið að skíða og keppa fyrir 
háskólann eins og síðustu fjögur 
ár. Sá möguleiki sem ég hafði til að 
halda áfram var að f lytja aftur til 
Íslands og vera með landsliðinu en 
því fylgir mikill kostnaður og ferða-
lög. Það er eitthvað sem ég hef gert 
áður og ég var ekki tilbúin að fara í 
það aftur og tók því þessa ákvörðun. 
Maður þarf að gefa sér mikinn tíma 
og afla penings til að halda áfram á 
hæsta stigi og ég hafði ekki áhuga á 
að halda því áfram að svo stöddu. 
Þetta eru fín kaflaskil í lífinu til að 
hefja eitthvað nýtt,“ segir Freydís 
sem er að skoða möguleikann á að 
fá vinnu vestanhafs.

Freydís segist ekki vera búin að 
ákveða hvort hún bjóðist til að 
aðstoða Skíðasamband Íslands í 

ljósi menntunar sinnar og reynslu.
„Ég er ekki búin að ákveða neitt 

en það er aldrei að vita. Ég mun 
halda áfram að skíða eitthvað sem 
áhugamaður og leika mér í fjallinu. 
Ég mun hjálpa til ef Skíðasambandið 
óskar eftir því að fá aðstoð en ann-
ars er ekkert komið á hreint,“ segir 
Freydís sem útilokar ekki að hún 
taki þátt í móti á Íslandi á næsta 
tímabili.

„Það er aldrei að vita, ef mann er 
farið að klæja í að komast á skíði, 
nema ég taki þátt í móti á Íslandi en 
kannski verður enginn áhugi og ég 
fer sem áhorfandi,“ segir Freydís létt.

Freydís á ekki erfitt með að svara 
hver hápunktur ferilsins sé.

„Það eru Ólympíuleikarnir, það 
er eitt af því stærsta sem ég tek með 
mér úr ferlinum. Að hafa fengið 

að fara þangað til Suður-Kóreu og 
upplifa allt annað en ég þekkti áður 
ofan á að fá að keppa á stærsta sviði 
íþróttanna,“ segir Freydís sem var 
fánaberi á Vetrarólympíuleikunum 
í Pyeonchang.

„Það var of boðslegur heiður og 
mögnuð upplifun. Það er eitthvað 
sem ég mun alltaf muna eftir og taka 
með mér.“

Þá fór Freydís fjórum sinnum á 
HM og náði silfurverðlaunum á HM 
unglinga árið 2011.

„Ég fékk silfur í mínum aldurs-
f lokki sem er skemmtilegt og 
eftirminnilegt. Sú sem vann, Petra 
Vlhová, er núna ein af bestu skíða-
konum heims og það er gaman að 
hafa verið að berjast við hana á 
svona móti.“
kristinnpall@frettabladid.is

Þetta eru fín kaflaskil í lífinu
Ein fremsta skíðakona landsins, Freydís Halla Einarsdóttir, tilkynnti það á dögunum að hún væri hætt 
að keppa, 24 ára gömul. Einn af hápunktunum var þegar hún var fánaberi Íslands á Ólympíuleikunum.

Freydís Halla, hér fremst sem fánaberi Íslands á Vetrarólympíuleikunum í Pyeonchang árið 2018 þar sem hún lenti í 41. sæti í svigi. NORDICPHOTOS/GETTY  

Freydís Halla Einarsdóttir, hér á hraðferð í svigi á Vetrarólympíuleikunum í Pyeonchang þar sem hún náði 41. sæti.  
Hún fór fögrum orðum um minninguna af því að hafa keppt á hæsta stigi skíðaíþróttarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Argentínumaðurinn 
Lionel Messi fékk gullskóinn í Evr-
ópu í sjötta sinn og þriðja árið í röð 
eftir að í ljós kom í gær að enginn 
nær Messi þetta árið. Messi skoraði 
36 mörk þetta tímabilið og er þret-
tándi sigurvegarinn úr spænsku 
deildinni síðustu fjórtán ár.

Ungstirnið Kylian Mbappe lenti 
í öðru sæti með 30 mörk og gamla 
brýnið frá Ítalíu Fabio Quagliarella 
í því þriðja með 26 mörk. Fjórða 
sætið tók Mbaye Diagne, fram-
herji hjá Galatasaray, sem skoraði 
30 mörk en mörk í lakari deildum 
telja ekki jafn mikið í keppninni um 
gullskóinn.

Alls er þetta í sjötta sinn sem 
Messi tekur gullskóinn 
í Evrópu og eykur 
hann því forskot 
sitt á Cristiano 
Ronaldo sem hefur 
hreppt gullskó-
i n n f jór u m 
s i n n u m , 
þ r i s v a r 
sem leik-
maður Real 
Madrid og 
einu sinni 
sem leik-
maður Manc-
hester United. 
– kpt

Fékk gullskóinn 
þriðja árið í röð

ÍÞRÓTTIR Íslenski hópurinn sem 
tekur þátt í Smáþjóðaleikunum 
þetta árið lenti í Svartfjallalandi í 
gær, degi áður en keppni hefst. Alls 
sendir Ísland 120 keppendur til 
leiks þetta árið, 60 karla og 60 konur 
ásamt 35 liðsstjórum og þjálfurum, 
níu sjúkraþjálfurum og átta dóm-
urum.

Keppnin fer fram í Svartfjalla-
landi í fyrsta sinn og er alls keppt í 
níu greinum þetta árið. Ísland send-
ir keppnisfólk til leiks í borðtennis, 
frjálsum íþróttum, júdó, skotfimi, 
tennis og sundi ásamt því að senda 
karla- og kvennalið í blaki og körfu-
bolta en Ísland á hvorki fulltrúa í 
strandblaki né strand-boccia.

Opnunarhátíðin fer fram í kvöld 
áður en keppnin sjálf hefst á morg-
un í öllum greinum nema frjálsum 
íþróttum og skotfimi. – kpt

Komin til 
Svartfjallalands

FÓTBOLTI Tyrkneskir fjölmiðlar 
fullyrtu um helgina að stórveldið 
Galatasaray hefði áhuga á að semja 
við íslenska landsliðsframherjann 
Alfreð Finnbogason. Alfreð á aðeins 
eitt ár eftir af samningi sínum hjá 
Augsburg í Þýskalandi þar sem 
hann er varafyrirliði Augsburg.

Áhugi Galatasaray á Alfreði er 
ekki nýr af nálinni en tyrkneskir 
fjölmiðlar fullyrtu í vetur að Augs-
burg hefði hafnað tilboði frá Gal-
atasaray upp á sex milljónir evra 
fyrir íslenska landsliðsframherj-
ann. 

Í sautján leikjum með Augsburg á 
tímabilinu skoraði Alfreð tíu mörk 
en meiðsli settu strik í reikninginn 
hjá þessum markahrók. – kpt

Áhugi á Alfreð 
frá Tyrklandi

Alfreð hefur skorað 15 mörk í 54 
landsleikjum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Eigum til örfá eintök á einstökum kjörum til 
afhendingar strax. Komdu í reynsluakstur og kynntu 
þér fjölmarga kosti Nissan NV200 og e-NV200.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

RAFFBÍLL
40kWhh RAFHLAÐA, 200–301 KM DRÆGI**

NISSAN e-NV200, SENDIBÍLL. VERÐ: 4.690.000 KR.N e-NV200, SENDIBÍLL. VERÐ: 4.690.000 KR.

Einnig fáanlegur í 5–7 sæta útfærslu

NISSAN NV200, SENDIBÍLL. VERÐ: 3.390.000 KR.NISSAN NV200, SENDIBÍLL. VERÐ: 3.390.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 4.190.000 kr. TILBOÐSVERÐ: 2.890.000 kr.

DDDDÍÍÍÍSSSSIIIILLLLBBBBÍÍÍÍLLÍÍÍÍLLLLL
1,5 L DÍSILVÉL, EYÐSLA 4,9 L/100 KM*

500.000 kr. afsláttur 500.000 kr. afsláttur
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FÓTBOLTI „Undantekning gæti verið 
gerð fyrir foreldra sem sitja ekki við 
hlið barna sinna sem eru yngri en 18 
ára,“ segir FIFA á Twitter-reikningi 
sínum en FIFA hefur fengið hol-
skeflu af gagnrýni yfir sig eftir að í 
ljós kom að þótt miðar séu keyptir 
á sama tíma séu sætin ekki við hlið-
ina á hvert öðru.

Fjögurra manna fjölskylda með 
börn sem eru 18 ára og 16 ára fær 
kannski að sitja þannig að foreldr-
arnir séu við hlið þess 16 ára en sá 
sem er 18 ára þarf að vera einhvers 
staðar annars staðar. Vinir fá ekki 
að sitja saman og eru aðdáendur allt 
annað en sáttir. Segja má að Twitter-
reikningur FIFA logi vegna málsins 
og ekki eru svörin til þess fallin að 
lækka hitann á reikningnum.

Washinton Post segir frá Vict-
oria Amira sem fékk þrjár vin-
konur sínar til að koma á mótið 
sem haldið er í Frakklandi. Amira 
er eini fótboltaáhugamaðurinn en 
hinar ætluðu að njóta þess að vera í 

Frakklandi og skoða vínbúgarða og 
borða góðan mat. Vinkonurnar fjór-
ar sitja allar hver á sínum staðnum 
á leikjunum og þurfa að fara inn á 
mismunandi stöðum.

„Þetta myndi aldrei gerast á HM 
karla. Aldrei,“ segir Anelise Cimino, 
knattspyrnudómari í Washington, 
en hún ætlar að fara með fjölskyldu 
sinni á heimsmeistaramótið. Þau 
munu ekki sitja hlið við hlið. „Við 
erum búin að setja svo mikinn 
pening í þetta ferðalag og getum 
ekki hætt við núna. Það er búið að 

borga fyrir f lugið og þar sitjum við 
saman – en ekki á völlunum,“ segir 
Cimino við blaðið og er langt frá því 
að vera skemmt.

Nick O’Brian, fótboltaþjálfari í 
Washington, keypti fimm miða á 
undanúrslitin og úrslitaleikinn. 
Hann fékk sæti á undanúrslitaleik-
inn í fjórðu röð og eru fyrstu fjórir 
miðarnir í sæti nálægt hvert öðru 
en fimmta sætið er fjórum röðum 
aftar. „Þetta skiptir mig svo sem 
ekkert höfuðmáli en auðvitað væri 
betra að sitja við hlið fjölskyldu 

sinnar og njóta leikjanna saman. 
Ég hef aldrei heyrt um svona áður,“ 
segir þjálfarinn við blaðið.

Blaðið tekur enn f leiri dæmi og 
eru þau öll á sama veg. Fleiri stór-
blöð um heiminn hafa tekið enn 
f leiri dæmi en FIFA ætlar ekki 
að viðurkenna mistök. Heims-
meistaramótið byrjar þann 7. júní 
en spilað er í níu borgum, París, 
Valenciennes, Le Havre, Grenoble, 
Reims, Montpellier, Nice og Lyon 
þar sem úrslitaleikurinn fer fram.
benediktboas@frettabladid.is

Miðasöluhneyksli skekur HM

Það er ekki víst að þessi pjakkur fái að sitja með foreldrum sínum fari hann á leiki á HM kvenna. NORDICPHOTOS/GETTY

FIFA hefur fengið sinn 
skerf af gagnrýni um 
helgina vegna miðasöl-
unnar á Heimsmeistara-
mót kvenna. Vinir sem 
keyptu miða saman 
fá ekki að sitja saman. 
FIFA ætlar þó að skoða 
hvort fjölskyldur geti 
setið saman.

NBA Toronto Raptors leikur til 
úrslita í NBA-deildinni í fyrsta sinn í 
sögu félagsins eftir að Raptors vann 
100-94 sigur á Milwaukee Bucks um 
helgina og samanlagðan 4-2 sigur í 
einvígi liðanna í úrslitum Austur-
deildarinnar. Eftir að Bucks vann 
fyrstu tvo leiki liðanna á heimavelli 
tókst Toronto að snúa taflinu sér í 
hag og vinna síðustu fjóra leikina.

Kawhi Leonard sem kom til 
Toronto frá San Antonio Spurs til 
að koma liðinu yfir þröskuldinn 
átti enn einn stórleikinn þegar 
Toronto komst áfram. Undanfarin 
ár hefur LeBron James einokað 
Austurdeildina og hans lið leikið 
til úrslita en eftir brotthvarf LeBron 
til Los Angeles og komu Kawhi til 
Toronto er félagið skyndilega einu 
úrslitaeinvígi frá meistaratitlinum.

Það verður því Toronto Raptors 
sem fær það hlut-
verk að stöðva 
hið ógnarsterka 
l i ð  G o l d e n 
State Warriors. 
Warriors leikur 
til úrslita fyrir 
hönd Ve st u r-
d e i l d a r i n n a r 
f immta árið í 
röð og er í leit að 
fjórða meistara-
titli félagsins á 
síðustu fimm 
á r u m . 
–kpt

Leika til úrslita  
í fyrsta sinn
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

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

Ég hef lagt mikla áherslu á að 

allir geti komið á Kjarvalsstaði, 

bæði fátækir og ríkir.

Guðný Guðmundsdóttir,  
listrænn stjórnandi Hádegistóna

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigurbjörg Njálsdóttir
sjúkraliði,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 22. maí.  
Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 

föstudaginn 31. maí kl. 13.00.

Helga Gísladóttir Stefán Kristjánsson
Kristín Gísladóttir
Njáll Gíslason Íris Stefánsdóttir
Sigurður Gíslason Guðný Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát  

og útför okkar ástkæra
Stefáns Friðbjarnarsonar

fyrrverandi bæjarstjóra  
og blaðamanns, 

frá Siglufirði.

Sigmundur Stefánsson Elísabet Kristinsdóttir
Kjartan Stefánsson Guðrún Sigurðardóttir
Sigríður Stefánsdóttir
 Ellen Árnadóttir
Gunnar Svavarsson Lára Sveinsdóttir

barnabörn og langafabörn. Minning Atla Heimis 
Sveinssonar verður 
heiðruð í dag með 
flutningi á nokkrum 
völdum Jónasarlög-
um hans á Hádeg-

istónum klukkan 12.15 á Kjarvalsstöð-
um. Á efnisskrá eru einnig Vókalísan 
eftir Rachmaninoff, Dans le soir eftir C. 
Saint-Saëns og Zwei Gesänge; op. 91 eftir 
Johannes Brahms.

„Þegar Atli féll frá kom hugmyndin 
um að heiðra minningu hans með tón-
listarf lutningi á Hádegistónum strax 
upp, þetta eru léttir hádegistónleikar 
með þekktum tónlistarperlum og okkur 
fannst það við hæfi að velja nokkur lög 
eftir hann til f lutnings meðfram öðrum 
þekktum tónverkum,“ segir Guðný Guð-
mundsdóttir.

Atli Heimir lést í apríl síðastliðnum, 
áttræður að aldri, en Atli var á meðal 
virtustu tónskálda Íslands og eftir hann 
liggur fjöldi tónverka, þar á meðal tíu 
einleikskonsertar og sex sinfóníur, auk 
fjölda einleiks- og kammerverka.

Flytjendur verða Hildigunnur Einars-
dóttir mezzosópran, Jane Ade Sutarjo 
verður við f lygilinn og fiðlu- og víólu-
leikur verður í höndum Guðnýjar Guð-
mundsdóttur, sem jafnframt er listrænn 

stjórnandi tónleikaraðarinnar, sem hóf 
göngu sína um áramótin. Þetta kemur 
fram í fréttatilkynningu frá skipuleggj-
endum hátíðarinnar.

„Tónleikaröðin Hádegistónar hóf 
göngu sína í janúar á þessu ári og eru 
haldnir í þeim tilgangi að fólk geti 
komið saman og slappað af og notið 
tónlistarinnar. Tónleikarnir eru í kring 
um 50 mínútur og aðgangur er ókeypis. 
Ég hef lagt mikla áherslu á að allir geti 
komið á Kjarvalsstaði, bæði fátækir og 
ríkir. Margir af þeim sem sækja tón-
leikana eru komnir á eftirlaun og mér 
finnst bara sjálfsagt að það sé hægt að 
veita þessa þjónustu,“ segir Guðný. 
palmik@frettabladid.is

Atla Heimis minnst á 
Hádegistónum

Atli Heimir Sveinsson tónskáld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jane Ado Sutarjo, Guðný Guðmundsdóttir og Hildigunnur Einarsdóttir standa fyrir tónleikunum.

Léttir hádegistónleikar þar 
sem minning tónskáldsins 
Atla Heimis Sveinssonar 
verður heiðruð verða á 
Kjarvalsstöðum í dag. List-
rænn stjórnandi Hádegis-
tóna segir tónleikaröðina 
ætlaða öllum.

Merkisatburðir
1746 Sett er tilskipun um húsvitjanir og skulu prestar húsvitja 
minnst tvisvar á ári.

1857 Settar eru reglur um að danskir embættismenn verði að 
standast íslenskupróf til að fá stöður á Íslandi.

1962 Sveitarstjórnarkosn-
ingar á Íslandi.

1981 Fjórir menn farast í 
flugslysi á Holtavörðuheiði 
og finnst flak vélarinnar ekki 
fyrr en 10. júní þrátt fyrir 
mikla leit.

1982 Ólafur Jóhann 
Ólafsson lýkur stúdents-
prófi með hæstu einkunn 
sem gefin hefur verið (9,67) 
frá Menntaskólanum í 
Reykjavík.

1982 Davíð Oddsson tekur við starfi borgarstjóra í Reykjavík af 
Agli Skúla Ingibergssyni.

1982 Falklandseyjastríðið: Orrustan um Goose Green hefst.

1983 Hús verslunarinnar í Reykjavík er tekið í notkun.

1991 Landsbankinn yfirtekur rekstur Samvinnubankans.

2006 Sveitarstjórnarkosningar eru haldnar á Íslandi.

2006 Jarðskjálfti af stærðargráðunni 6,3 á Richter verður á eyjunni 
Jövu í Indónesíu. Yfir 6.000 manns farast, 36 þúsund slasast og um 
ein og hálf milljón manns missir heimili sín.

Ólafur Jóhann Ólafsson rithöf-
undur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Davíð Oddsson varð borgarstjóri árið 1982. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Brekkuhvarf 1a og 1b. Breytt deiliskipulag. 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogs 14. maí 
2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Brekkuhvarf 1a og 1b. Í breytingunni  felst að 
í stað tveggja lóða fyrir einbýlishús á 1-2 hæðum og nýtingarhlutfalli 0,38 er gert ráð fyrir þremur 
parhúsum á 2 hæðum. Hver íbúð er áætluð um 180 m2 að samanlögðum gólffleti. Gert er ráð fyrir 
tveimur bílastæðum á íbúð. Nýtingarhlutfall er áætlað 0,57. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 
1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 6. maí 2019. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Reitir A05 og A06. Breytt deiliskipulag.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogs 14. maí 
2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir reiti A05 og A06 í Smáranum vestan Reykjanes- 
brautar. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Smáralind í norður, aðkomugötu að Smáralind frá hring- 
torgi á Hagasmára í austur og Silfursmára og Hagasmára í suður og vestur. Í breytingunni felst 
sameining tveggja lóða á svæðinu og endurskoðun byggingarreita. Áfram er gert ráð fyrir blandaðri 
landnotkun á svæðinu þ.e. atvinnuhúsnæði með skrifstofu- og verslunarrekstri með íbúðum á efri 
hæðum í húsum sem verða 1-5 hæðir. Hæðarskil húsa er leiðbeinandi. Fyrirhugað byggingarmagn á 
reitunum er óbreytt miðað við gildandi deiliskipulag. Fjöldi bílastæða eru óbreyttur miðað við gildandi 
deiliskipulag en fyrirkomulag þeirra breytist. Greinargerð, uppdrættir og skýringarmyndir í mælikvarða 
1:1000 dags. 26. apríl 2019. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur eru aðgengilegar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum 
frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögunar. 
Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfis- 
sviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 
þriðjudaginn 9. júlí 2019.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um breytingu  
á deiliskipulagi í Kópavogi.

kopavogur.is

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Eyjardalsvirkjun, Þingeyjarsveit 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  28. júní 2019. 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir Ferðaþjónusta

Verslun og þjónusta



LÁRÉTT
1. steintegund 
5. metaskál 
6. tveir eins 
8. hugsýnn 
10. átt 
11. hyggja 
12. hinkra 
13. ásláttur 
15. gerð 
17. fiskilína

LÓÐRÉTT
1. fréttast 
2. þrá 
3. tál 
4. fyrirferð 
7. þesslegur 
9. slóði 
12. skaði 
14. gröf 
16. ónefndur

LÁRÉTT: 1. kvars, 5. vog, 6. tt, 8. innsær, 10. sa, 11. 
trú, 12. bíða, 13. slag, 15. tegund, 17. girni. 
LÓÐRÉTT: 1. kvisast, 2. vona, 3. agn, 4. stærð, 7. 
trúandi, 9. stígur, 12. bagi, 14. leg, 16. nn. 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Tiger Hillarp Persson (2.563) átti 
leik gegn Símoni Þórhallssyni 
(2.184) á opna Íslandsmótinu í 
skák – Icelandic Open – í gær. 

31. Be6! Dxf4 32. Bxf7+! Hxf7 
33. De8+! 1-0. 
Níu skákmenn höfðu fullt hús 
eftir tvær umferðir. Þriðja umferð 
fór fram í gærkveldi. 59 skák-
menn tefla á mótinu og þar af 10 
erlendir. Teflt er til minningar um 
Guðmund Arason, fyrrverandi 
forseta Skáksambandsins, en í ár 
eru 100 ár liðin frá fæðingu hans. 
www.skak.is:  Allt um Íslands-
mótið – fjórða umferð hefst kl. 15.  

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

Norðan 5-13 m/s í dag 
og dálítil slydduél norð-
austanlands, annars 
bjart með köflum en 
skúrir suðaustan til. 
Kólnar heldur fyrir 
norðan og austan.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sími: 561 1433

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

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is

Er ég í mikilvægu 
starfi? Tja...  

auglýsingar eru afar 
mikilvægar í nútíma 

samfélagi!

Ertu 
flinkur?

Ja... já... ég er búinn 
að læra af mikið 
í gegnum árin. Að 
margra mati er ég 

frábær listamaður!

Er það? 
Hvað 

gerirðu 
eigin-
lega?

Ég skapa miklar  
sjónhverfingar þar sem ég 

tel fólki í trú um að það hafi 
þörf fyrir eitthvað. Ég fæ 
fólk til að kaupa eitthvað 

sem það þarf ekki og hefur 
ekki efni á.

Úff... ég er að 
koma þessu 

svolítið illa til 
skila.

Pabbi hans 
Óla er 

slökkviliðs-
maður.

Hvað er 
þetta?

Þetta er tafla  
fyrir fjölskyldu-

skipulagið!

Þetta er staðurinn þar sem við 
setjum áminningar, tímabókanir, lista 

um hitt og þetta og margt fleira.

Ég hélt að það væri 
þitt hlutverk.

Hvað ertu að 
teikna?

Sérðu það ekki? Þetta ert 
þú í gervi 

apa.

MAAAAAAMAAAA!

Bíddu ég á eftir að 
bæta við klögu-
skjóðu-klónum!
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Árbæjarkirkja
óskar eftir barnakórsstjóra

frá 1. september n.k.
Verið er að stofna nýjan barnakór við kirkjuna,  

þar sem fyrir er blómlegt barnastarf.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní.

Umsóknir sendast til :
Árbæjarkirkja v/Rofabæ, 

110 Reykjavík eða
kristin@arbaejarkirkja.is

If Beale Street Could Talk(NO SUB) 17:40 

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

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

Eden (ICELANDIC W/WW ENG SUB) ................ 20:00

Lords of Chaos (ICE SUB)               20:00

The Wild Pear Tree ((ENG SUB)  ...21:00

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

BlacKkKlansman (ENGLISH NO SUB) ..22:20 

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

Brjóstmyndir og höfuð 
sem gægjast upp úr 
moldarbeði og sápu-
skúlptúr með táknum 
o g  k y nj a my n d u m 
eru meðal listaverka 

sem Breiðholtið skartar í sumar. 
Sýningin Úthverfi var opnuð þar á 
dögunum að tilhlutan Myndhöggv-
arafélagsins í Reykjavík. Aðalheiður 
Valgeirsdóttir og Aldís Arnardóttir 
sýningarstjórar leiða blaðamann 
og ljósmyndara að nokkrum hinna 
margvíslegu myndverka og það er 
sannkölluð skemmtiferð. „Sýningin 
tengir hverfahluta Breiðholtsins, 
líka hið náttúrlega og manngerða 
og á að endurspegla fjölbreytni 
þess, bæði í umhverfi og mannlífi,“ 
útskýrir Aldís.

Við byrjum inni í Gerðubergi, 
þar eru ljósmyndir af nokkrum 
nemendum í Fellaskóla sem Ósk 
Vilhjálmsdóttir myndlistarmaður 
fékk til samstarfs. Skilti hennar við 
Breiðholtslaug vísar á staði sem 
unglingarnir tengdu sig við með 
minningum. Halldór Ásgeirsson 
var líka í samstarfi við börn í Fella-
skóla. Á ákveðnum dögum flaggar 
hann litríkum fánum með myndum 
eftir þau.

Við Suðurhóla 25 verður stór 
sápa á vegi okkar. Hún er steypt 
og skreytt af Arnari Ásgeirssyni 
myndlistarmanni og minnir á 

rúnastein. „Arnari varð hugsað til 
fanga í Bandaríkjunum sem tjáðu 
sig stundum með táknmyndum í 
sápur,“ lýsir Aðalheiður.

Verk Sindra Leifssonar er í fimm 
hlutum og þræðir sig meðfram 
göngustíg í skógarjaðrinum milli 
Vesturhóla og Bakkahverfis. Það 
er úr ýmsum trjátegundum sem 
felldar hafa verið við grisjun í borg-
arlandinu. Inni í trjánum er hólkur 
með mold og útsæðiskartöflum og 
ætlast er til að kartöf lugrös muni 
gægjast út úr holum.

Eitt af þremur hjólum Finnans 
Anssi Pulkkinen er við götuhorn í 
Neðra-Breiðholti. Hin tvö eru í Selja-
hverfi. Við nemum næst staðar rétt 
við Breiðholtsskóla. Þar blasa við 
höfuðin í moldinni sem eru fram-
lag Kathy Clark. Hún nefnir verk sitt 
Eilífðin er í næsta húsi, og með áletr-
unum á brjóstmyndum túlkar hún 
hugsanir og samkennd nágranna.

Síðasti viðkomustaður okkar er í 
Ystaseli, við Höggmyndagarð Hall-
steins. Erum svo heppin að lista-
maðurinn er úti við að fylgjast með 
stækkun vinnustofu sinnar. Hann 
tekur okkur vel. Hallsteinn var einn 
af stofnendum Myndhöggvara-
félagsins í Reykjavík og líka einn af 
frumbyggjum hverfisins.

Úthverfi stendur til 25. ágúst. 
Á morgun, þriðjudaginn 28. maí, 
verður boðið upp á kvöldgöngu með 
sýningarstjórum og listamönnum 
milli nokkurra verka í Efra- og 
Neðra-Breiðholti. Lagt verður af 
stað frá Gerðubergi klukkan 19.30 
og endað á grænu svæði við Breið-
holtsskóla við Arnarbakka.

Tengir hverfahluta 
Breiðholts saman
Níu myndlistarmenn eiga verk á útilist-
sýningu í Breiðholtinu sem nefnist  
Úthverfi. Hún teygir sig um hverfið og 
gleður skilningarvit þeirra vegfarenda 
sem fara um gangandi og hjólandi.

Aldís og Aðalheiður sýningarstjórar við verkið Sápa # Lavender eftir Arnar Ásgeirsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eitt af þremur hjólaverkum Anssi Pulkkinen.

Eilífðin er í næsta húsi nefnist þetta verk eftir Kathy Clark.

Hallsteinn Sigurðsson í dyrum vinnustofu sinnar.

Fánar Halldórs Ásgeirssonar dúkka upp á ólíkum stöðum á ýmsum tímum.

Listamenn
Anssi Pulkkinen, Arnar  
Ásgeirsson, Baldur Geir  
Bragason, Halldór Ásgeirsson,  
Hallsteinn Sigurðsson, Kathy 
Clark, Katrín Inga Jónsdóttir 
Hjördísardóttir, Ósk Vilhjálms-
dóttir og Sindri Leifsson. 

Gerðuberg er miðstöð sýning-
arinnar og minjar Breiðholts-
bæjarins eru með á sýningar-
skránni.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Innganga nefnir Sindri Leifsson sitt 
listaverk sem er í fimm hlutum.
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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
08.25 Ellen
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Goldbergs
09.55 Grand Desings. House of 
the Year
10.45 Great News
11.10 Landnemarnir
11.50 Lóa Pind. Viltu í alvöru deyja?
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
13.55 The X-Factor
14.45 The X-Factor
15.40 Maður er manns gaman
16.05 The Big Bang Theory
16.25 Lóa Pind. Bara geðveik
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.20 Veður
19.25 The Mindy Project
19.50 My Babies Life. Who 
Decides?
20.40 Næturgestir
21.05 Game of Thrones. The Last 
Watch
23.00 S.W.A.T.
23.45 60 Minutes
00.30 The Village
01.15 The Enemy Within
02.00 Chernobyl
02.50 Nashville
03.35 Nashville
04.20 Stolen Daughters. Kidnap-
ped By Boko Haram
05.40 Friends

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

12.00 Manglehorn
13.40 Fly Away Home
15.25 Diary of a Wimpy Kid. The 
Long Haul
16.55 Manglehorn
18.35 Fly Away Home
20.25 Diary of a Wimpy Kid. The 
Long Haul
22.00 Una
23.35 The Lobster
01.35 The 33
03.40 Una

08.00 Pure Silk Championship
11.00 Charles Schwab Challenge
16.00 Pure Silk Championship
19.00 PGA Highlights 
19.55 Charles Schwab Challenge

13.00 Útsvar 2014-2015, Akranes 
- Reykjavík
14.10 92 á stöðinni 
14.35 Maður er nefndur Hjörtur 
Eiríksson  Í þessum þætti ræðir 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
við Hjört Eiríksson framkvæmda-
stjóra. Hjörtur segir frá ætt sinni 
og uppruna og frá uppvaxtarárum 
sínum í Laugardalnum í Reykjavík. 
Hann segir frá skólagöngu sinni og 
starfi sínu hjá Sambandi íslenskra 
samvinnufélaga þar sem hann var 
forstjóri iðnaðardeildarinnar á 
Akureyri. Hjörtur rekur kynni sín af 
ýmsum minnisstæðum mönnum 
s.s. Vilhjálmi Þór, forstjóra SÍS. 
Dagskrárgerð: Ásgrímur Sverris-
son.
15.10 Út og suður 
15.35 Af fingrum fram, Eiríkur 
Hauksson  Þáttaröð frá 2003-2004 
þar sem Jón Ólafsson ræðir við 
þekkta tónlistarmenn. Dagskrár-
gerð: Jón Egill Bergþórsson.
16.15 Súkkulaði
16.50 Lögin hennar mömmu 
 Raggi Bjarna, Hera Björk og Bjarni 
Baldvins flytja lögin sem mömmur 
rauluðu við heimilisstörfin á 6. og 
7. áratug síðustu aldar. Gamlar og 
góðar perlur eru fluttar við undir-
leik hljómsveitar Björns Thorodd-
sen en hana skipa auk Björns þeir 
Vignir Þór Stefánsson, Jóhann 
Hjörleifsson og Jón Rafnsson. 
Stjórn upptöku: Björn Emilsson. e.
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 
18.39 Mói 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Njósnarar í náttúrunni  
 Dýralífsþættir frá BBC þar sem vél-
mennum í líki dýra er komið fyrir 
í dýraríkinu. Vélmennin eru búin 
upptökubúnaði sem gerir okkur 
kleift að komast nær dýrunum en 
nokkru sinni fyrr og öðlast dýpri 
skilning á flóknu tilfinningalífi 
þeirra.
21.00 Svikamylla 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 HAM - lifandi dauðir  Saga 
rokkhljómsveitarinnar HAM rakin 
í máli, myndum og tónum. HAM 
starfaði á árunum 1988-1994. Árið 
2001 kom sveitin saman aftur og 
hélt þrenna tónleika. Í HAM voru 
Óttarr Ólafur Proppé, Sigurjón 
Kjartansson, Sigurður Björn Blön-
dal, Arnar Geir Ómarsson, Flosi 
Þorgeirsson, Jóhann Jóhannsson, 
Hallur Ingólfsson, Ævar Ísberg og 
Jón Egill Eyþórsson. Framleiðandi: 
Markell og Glysgirni. Leikstjórn og 
framleiðsla: Þorkell S. Harðarson, 
Örn Marinó Arnarson og Þorgeir 
Guðmundsson. e.
23.45 Fjandans hommi 
00.10 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

12.00 Úrslitaleikur kvenna. Lyon - 
Barcelona
13.50 Manchester City - Watford
15.40 HK - Grindavík
17.20 ÍA - Stjarnan
19.00 Valur - Breiðablik
20.40 Aston Villa - Derby
22.30 Evrópudeildin - fréttaþáttur
23.20 Fylkir - HK/Víkingur

07.25 Ítalski boltinn 
09.05 ÍA - Stjarnan
10.45 Valur - Breiðablik
12.25 Pepsi Max Mörk karla
13.55 Aston Villa - Derby  Bein 
útsending frá úrslitaleik ensku 1. 
deildarinnar.
16.05 Ítalski boltinn 
17.45 Ítölsku mörkin 
18.15 Evrópudeildin - fréttaþáttur
19.05 Fylkir - HK/Víkingur  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
kvenna.
21.15 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
21.40 Formúla 1. Mónakó - Keppni

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 Beatles, Stones, 

Trúbrot o.fl.
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 Stefnumót á 

Grænhöfðaeyjum
15.00 Fréttir
15.03 Landaöldin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
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

fyrst og fremst

Virkir dagar á Rás 2

Hvar og hvenær sem þér hentar
Þú finnur uppáhaldsþættina þína í spilara RÚV, á ruv.
is eða í nýjum öppum RÚV fyrir snjalltæki.

Morgunútvarpið kl. 6.50
Sigmar, Hulda og Helgi vekja hlustendur með 
glóðvolgum fréttum og snarpri umfjöllun um 
samfélagsmál.

Morgunverkin kl. 9
Þórður Helgi spilar allt það besta sem heimurinn 
hefur alið af sér og hlustendur geta verið með.

Poppland kl. 12.45
Án allra landamæra. Einn elsti og virtasti 
tónlistarþáttur landsins. Umsjónarmenn: Þossi,
Ólafur Páll og Karítas.

Síðdegisútvarpið kl. 16
Guðmundur, Hafdís Helga og Andri Freyr halda ykkur
vel upplýstum um menn og málefni á leið úr vinnu og
spilar nóg af góðri tónlist.
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir 
dagsins og ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is

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



Galakvöld amfAR 
er haldið í Can-
nes á hverju ári 
en þangað mæta 
m a r g a r he l s t u 
st jör nu r heims 

úr kvikmynda- og tískubrans-
anum. Samtökin standa fyrir 
galakvöldum árlega í Cannes og 
New York. AmfAR eru banda-
rísk góðgerðarsamtök en þeirra 
aðalbaráttumál er söfnun fjár til 
styrktar rannsóknum á HIV og 
eyðni. Á viðburðinum safnast oft 
háar fjárhæðir en ódýrasti mið-
inn kostar um 400.000 krónur. 
Í ár söfnuðust sem nemur 1,86 
milljörðum króna til styrktar 
samtökunum en stjörnurnar 
keppast við að gefa vinnu sína 
eða eigur til uppboðs sem haldið 
er á kvöldinu. Söngdívan Mariah 
Carey, breska kempan Tom Jones 
og tónlistarkonan Dua Lipa tóku 
öll nokkur lög á viðburðinum.

Meðfylgjandi eru myndir frá 
kvöldinu. 
steingerdur@frettabladid.is

Tískan á amfAR 
galakvöldinu

Fyrrverandi ritstjóri franska Vogue, Carine Roit-
feld, mætti ásamt fyrirsætunni Jordan Barrett. 

Kendall Jenner var í skærbleikum kjól úr nýrri línu 
Giambattista Valli fyrir H&M. 

Chiara Ferragni sem er ítalskur 
áhrifavaldur var glæsileg í ljósum 
tjullkjól efti Giambatista Valli. 

Ofurfyrirsætan Coco Rocha bar af í bleiku. 

Góðgerðarsam-
tökin amfAR héldu 
árlegt galakvöld í 
Cannes til styrktar 
rannsóknum á 
eyðni og HIV á 
fimmtudag. Stjörn-
urnar voru hver 
annarri flottari á 
rauða dreglinum. Fyrirsætan 

Winnie Harlow 
hefur verið dugleg 

að mæta á ýmsa við-
burði í tengslum við 
kvikmyndahátíðina 

í Cannes undan-
farna viku. 

Leikkonan 
Eva Longoria var 

flott í hvítu en hún 
hefur nýverið opnað sig í 
fjölmiðlum um strangan 

megrunarkúr sem hún 
fór í í kjölfar barns-

burðar.

Fyrirstætan og 
fyrrverandi Vict-

oria’s Secret-engillinn 
Adriana Lima var glæsileg 

í þessum svarta kjól. 
MYNDIR/NORDIC PHOTOS/

GETTY

Dua Lipa, sem 
kom fram á viðburð-

inum, mætti í þessum 
skærrauða kjól en 

þessi litur er einn sá 
heitasti í sumar. 

Leikkonan 
og aktívistinn 

Pamela Anderson 
mætti ásamt syni 
sínum, Brandon 

Thomas Lee.
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Sleep Innovations, Styled Around You.

www.kallysleep.com

Kally heilsukoddinn er þróaður í samráði við 
breska osteópata og svefnráðgjafa og er 
byltingarkennd nálgun í svefnlausnum. Búið er 
að endurhanna hinn klassíska meðgöngu- 
kodda sem barnshafandi konur hafa þekkt í 
áraraðir með bómull í hæsta gæðaflokki. 
Hann tryggir að þú upplifir góðan djúpsvefn 
og það þarf varla að taka fram hversu 
mikilvægur hann er! 

Kally Sleep hefur í áraraðir sérhæft sig í 
byltingarkenndum svefnlausnum sem hjálpa viðskipta- 
vinum að upplifa góðan djúpsvefn. Allar vörur Kally 
Sleep eru þróaðar og hannaðar í samráði við færustu 
sérfræðinga á sviði svefnráðgjafar og eru einungis
framleiddar úr hágæða efnum fyrir hámarks þægindi. 

Heldur haus, háls 
og hryggjarsúlu 
í línu

Dregur úr 
spennu í 
mjóbaki

Aðlagast fullkomlega að 
líkama þínum

Styður við liðamót 
og veitir fullkomna 
slökun

FULLKOMINN DJÚPSVEFN
Með Kally heilsukoddanum

Kally heilsukoddinn fæst á boxid.is og í verslunum Super 1.
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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.   3399.990 kr.339 990 kr

 13.993 kr.   19.990 kr.19 990 kr

AFSLÁTTUR
30%
GARÐHÚSGÖGN

My n d l i s t a r -
m a ð u r i n n , 
hön nuðu r i n n 
og knattspyrnu-
þjálfarinn Birgir 
Breiðdal er á 

leið til Asíu þar sem honum var 
boðið að vera með opnunaratriði í 
HUB 8-verkefninu, en það er árlegt 
útskriftarverkefni einnar virtustu 
tískuhönnunarakademíu Suður-
Kóreu.

„Ég er búinn að vera að vinna 
í þessu síðan í janúar og núna fer 
þetta ævintýri að bresta á, en loka-
undirbúningur fer fram í Kóreu frá 
1. til 7. júní. Hönnuðirnir sem koma 
að sýningunni vinna með mismun-
andi þemu og málverkin mín er eitt 
af þeim. Búið er að hanna sjálfbæra 
fatalínu út frá málverki eftir mig 
þar sem notast er meðal annars við 
endurunninn striga. Ég mun vera 
þátttakandi í atriðinu og mála á föt 
eins módelsins á sýningarpallinum.“

Birgir segir verkefnið bæði krefj-
andi og spennandi.

„Þetta kom þannig til að við fjöl-
skyldan vorum á gömlum heima-
slóðum í Mílanó, þar sem ég bjó 
til margra ára og lærði arkítektúr. 
Þar hitti ég góðan vin minn sem 
er kóreskur og er að flytja ítalskan 
hátískufatnað inn til Suður-Kóreu. 
Við hittum þarna í fyrsta sinn kon-
una hans, sem er fatahönnuður. Yfir 
einni máltíð var farið að skoða mál-
verkin mín í símanum og þau voru 
svo hrifin að þau keyptu strax eitt 
og annað var selt vini þeirra í París.“

Í kjölfarið kom upp sú hugmynd 
að Birgir myndi halda sýningu í 
Seúl, en vinafólkið kóreska sagði 
stílinn á verkunum eiga vel við 

naumhyggjustílinn sem er allsráð-
andi í borginni.

„Í fyrstu voru þetta bara hug-
myndir og við vorum bara að hittast 
sem vinir. En svo hittumst við aftur 
síðar um áramótin og nokkrum 
dögum síðar var þetta allt komið á 
skrið. Hugmyndin var að það væri 
skemmtileg leið til að markaðssetja 
mig að láta mig taka þátt í tískusýn-
ingu. Þetta þótti mér alveg geggjað 
og eiginlega besta hugmynd sem ég 
hafði heyrt nokkurn tímann því á 
námsárunum langaði mig mikið til 
að læra fatahönnun líka.“

Atriðið sem Birgir tekur þátt í 
er opnunaratriði hátíðarinnar en 
fimm aðrir þekktir listamenn taka 
einnig þátt.

„Það verður gríðarlega spennandi 
að fá að kynnast öllu þessu frábæra 
fólki. Persónulega finnst mér þetta 
alveg frábært tækifæri líka vegna 
þess að ég hef aldrei komið til Asíu 
og núna gefst manni tækifæri á að 
kynnast nýjum heimi.“

En hvar fær Birgir innblástur?
„Það má segja að verkin komi 

beint frá hjartanu, ég geri bara eitt-
hvað og virði engar stefnur þannig 

séð. En þegar ég skoða verkin eftir 
á, þá er mér ljóst að hlutföllin komi 
beint úr arkitektanáminu. Til dæmis 
er verkið sem er notað af fatahönn-
uðinum úti skírskotun í það hvern-
ig ég skissa grunninn þegar ég hef 
verið að hanna á arkitektastofum.“

Birgir er bjartsýnn á framtíðina og 
hyggur á frekara sýningarhald í Asíu 
gangi vel núna í Kóreu.

„Eftir sýninguna í Seúl er ég með 
smá lausan tíma, ég þarf bara að 
sjá hvað gerist. Við fjölskyldan 
munum eyða tíma með kóresku 
vinum okkar og kynnast landinu 
þeirra, en ég verð einnig tilbúinn 
með pensilinn komi kallið,“ segir 
Birgir hlæjandi og bætir svo við: „Ég 
elska að hafa hlutina ekki of skipu-
lagða heldur bara finn dag frá degi 
hvað hentar best. Það væri gaman 
að halda sýningu með haustinu og 
ef allt gengur að óskum er önnur 
sýning í bígerð í Seúl. Komandi 
tímar eru því mjög spennandi,“ segir 
Birgir að lokum.

Hægt er að skoða verk Birgis á 
Facebook-síðu hans undir Biggi-
myndlistarmaður.
steingerdur@frettabladid.is

Notar klæðnað sem 
striga á sýningu í Seúl
Birgir Breiðdal tekur þátt í HUB 8 í Seúl í Suður-Kóreu í næstu 
viku. Þar mun hann mála verk á föt á miðjum sýningarpallinum. 
Búið er að hanna sjálfbæra fatalínu út frá málverki eftir Birgi.

Ef allt gengur að óskum úti í Seúl er önnur sýning í bígerð í borginni að sögn Birgis. MYND/EGILL ÖRN SVERRISSON

Eitt af verkum Birgis. MYND/ÁSA HEIÐUR RÚNARSDÓTTIR
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NÝTT

Með ekta bómull.
Verndar viðkvæma
húð frá fyrsta degi.

Nýja Cottontouch línan er unnin úr ekta bómull og sérstaklega hönnuð fyrir 
viðkvæma húð nýbura. Línan samanstendur af sápu, kremi, olíu og blautþurrkum 
og eru vörurnar einstaklega mildar og með rétt sýrustig.

Veldu mýkt og mildi Cottontouch fyrstu vikurnar í lífi barnsins.  



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.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is

Apple TV 4K með ótakmörkuðum 
Ljósleiðara hjá Nova.

Staðgreitt 29.900 kr.
Sami afsláttur er veittur af Ljósleiðara 
ef Apple TV er staðgreitt.

Þú borgar 1.690 kr. á mánuði í 18 mánuði fyrir 
Apple TV 4K og færð á móti sömu upphæð 
í afslátt af ótakmörkuðum Ljósleiðara í 18 
mánuði – þú borgar því í raun ekkert fyrir 
Apple TV 4K.

Greiðsludreifing: 325 kr. / mán.

Apple TV 4K | 32 GB

Útborgun

1.690 kr.
-1.690 kr.

Greiðsla í 18 mán.
Afsláttur af Ljósleiðara í 18 mán.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

Eyrarbakka skip er ókomið og 
hef ég því fátt tíðinda. Veit þó 
að fjársýkin hefur gert marga 

sauðlausa á Jótlandi. Annars hefur 
verið umhleypingasamt þar ytra 
en hlýtt. Fregnaði þetta af kríum 
sem komu hér í síðustu viku. Fékk 
með sömu sendiboðum tilboð um 
að taka við Sóreyjarháskóla. Þáði 
en fer líklega hvergi. Bíð eftir bréfi 
um annað. En vona lítið því bréf-
ritari hefur lengi verið af lvana í 
hægri armi.

Hér fyrir austan var vetur góður, 
en nokkuð hríðasamt nyrðra fram 
yfir venju og kalt. Af Austurlandi 
engar fréttir. Sumrar ágætlega á 
Eyrarbakka. Selatekja ærin. Vertíð 
góð. Drykkjuskapur tempraður.

Fregnað hefi ég útkjálka-
mælingu í Reykjavík. Þar er því 
fram haldið af bæjarstjórninni að 
götur eyðist um of og verslun sé á 
röngum stöðum. Þessu hefur verið 
andæft og hafa yfirsetukonur og 
hómópatar, ærlegir læknar og 
portkonur lýst yfir áhyggjum því 
þetta fólk vill gjarna halda sínu 
striki til starfa. Hafa sumir gengið 
svo langt að fullyrða að vegir séu 
grundvöllurinn eini vilji bæjar-
félög kaupstaðarrétt hafa, frekar 
en einungis höndlunarleyfi. Mun 
þetta í rannsókn.

Mál var uppi í höfuðstaðnum, 
hafði kerling ein verið skotin í 
vetur að ófyrirsynju til bana, 
og var helst fyrir hafður Rúnar 
nokkur Zívertsen, Sæmundar 
Zívertsen hattara. Guðmundur 
djákn skoðaði hana og vottaði 
dauða. Vóru gefnir fátækum af 
henni skórnir. Annað var ekki 
hægt að hirða nema hvað bæjar-
sjóður tók úr henni tönnurnar 
og hafði fyrir mulning í götur, til 
styrkingar.

Að þessu sögðu er ljóst að lítt er 
að stóla á skipaferðir en jafnljóst 
að réttast er að koma sér upp tein-
æringi til Reykjavíkurferða.

Vorannáll


