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SKOÐUN Guðlaugur Þór Þórðar-
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SPORT Ísland ætlar að reyna að 
stöðva sigurgöngu Tyrkja. 14
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Fulltrúar frá rannsóknarnefnd samgönguslysa og lögregla hófu vettvangsrannsókn strax á sunnudagskvöld. Nokkrar vikur gæti tekið að fá niðurstöðurnar.  FRÉTTABLAÐIÐ ANTON BRINK
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Halldór

STJÓRNSÝSLA Frumvarp um breyt-
ingar á upplýsingalögum gerir ráð 
fyrir að lögfesta fimm mánaða 
málsmeðferðartíma úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál.

„Okkur yfirsást að frumvarpið 
geri ráð fyrir því að orðin „svo 
f ljótt sem verða má“ falli brott 
úr lögunum með því að 150 daga 
hámarkstíminn komi inn. Það var 
ekki markmiðið og ég hef óskað 
eftir því við nefndina að orðin fari 
aftur inn áður en frumvarpið verður 
samþykkt,“ segir Jón Þór Ólafsson, 
framsögumaður málsins í stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefnd.

Blaðamaður segir að eðli máls 
samkvæmt geti upplýsingar og gögn 
misst gildi sitt ef svo langur tími líði.  
– aá / sjá síðu 4

Of langur 
biðtími eftir 
upplýsingum

Harmur 
heillar 
fjölskyldu

Hjón og sonur þeirra létust þegar 
flugvél brotlenti utan flugvallar í 
Fljótshlíð á sunnudagskvöld. Annar 
sonur þeirra og tengdadóttir liggja 
þungt haldin á sjúkrahúsi. Sjá síðu 6



Veður

Hæg breytileg átt eða hafgola og 
víða léttskýjað í dag, en skýjað 
með köflum SA-lands. Hiti yfir-
leitt 12 til 18 stig, en svalara á 
A- og SA-landi. SJÁ SÍÐU 18

Fjör í blíðviðrinu

LYFJALAUS VERKJASTILLING!

LÁTA LÍKAMANN LINA VERKINA!
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FÁST Í APÓTEKUM UM LAND ALLT!

FIT VERKJAPLÁSTRAR
!

ALÞINGI Fundur hefst á Alþingi 
klukkan hálf ellefu í dag. Fyrir utan 
óundirbúnar fyrirspurnir sem er 
fyrsti dagskrárliðurinn eru 40 mál 
á dagskrá fundarins. Þriðji orku-
pakkinn og tengd mál eru aftast á 
dagskránni en enn hefur ekki náðst 
samkomulag um hvernig ljúka eigi 
þingstörfum fyrir sumarleyfi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa einhverjar óformlegar 
viðræður átt sér stað um helgina. 
Formlegar viðræður forystufólks 
flokkanna á þingi hefjast aftur í dag.

Þegar umræðu um þriðja orku-
pakkann var frestað í síðustu viku 
voru sjö þingmenn Miðf lokksins 
enn á mælendaskrá. Formaðurinn, 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
beið þess þá að flytja 45. ræðu sína 
í málinu.

Meðal þeirra mála sem koma til 
2. umræðu í dag eru frumvarp sem 
heimilar innflutning á fersku kjöti, 
frumvarp um þjóðarsjóð og frum-
varp um sameiningu Seðlabankans 
og Fjármálaeftirlitsins. – sar

Orkupakkinn 
aftast á dagskrá 
Alþingis í dag

DÓMSMÁL Nara Walker, sem sakfelld 
var fyrir að bíta hluta úr tungu fyrr-
verandi eiginmanns síns, hefur kært 
íslenska ríkið til Mannréttindadóm-
stóls Evrópu. Þetta kemur fram í til-
kynningu sem Nara sendi frá sér í gær.

Nara hefur safnað yfir 43 þúsund 
undirskriftum sér til stuðnings og 
ætlar hún að afhenda forseta Alþing-
is undirskriftalistann í hádeginu á 
morgun. Hún hefur ritað alþingis-
mönnum bréf og boðið þeim að vera 
viðstaddir afhendinguna.

„Ég tel mál mitt endurspegla alvar-
legar brotalamir í íslensku réttarkerfi 
þegar kemur að málum sem snúa að 
of beldi gegn konum og heimilisof-
beldi,“ er haft eftir henni í tilkynn-
ingunni.

Hún telur að íslenskt réttarkerfi 
hafi brugðist sér en hún var leyst úr 
haldi í mars eftir um þriggja mánaða 
dvöl í fangelsi. Þótt Nara sé laus úr 
haldi sætir hún enn farbanni á meðan 
hún lýkur skilorðsbundnum dómi.
– ilk

Nara kærir 
ríkið til MDE

Fáir þingmenn hafa hlýtt á um-
ræður um þriðja orkupakkann. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Íbúar höfuðborgarsvæðisins nýttu blíðviðrið um hvítasunnuhelgina til 
útiveru. Eins og sjá má var mikið fjör í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum 
og var mikill mannfjöldi þar samankominn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI „Ég vissi ekki hvaðan á 
mig stóð veðrið þegar ég fór allt í 
einu að fá fullt af skilaboðum og við-
brögðum frá einhverjum Tyrkjum,“ 
segir borgarfulltrúinn Katrín Atla-
dóttir. Hún, eins og f leiri Íslend-
ingar, varð fyrir barðinu á reiðum 
Tyrkjum í kjölfar þess að maður 
sást ota uppþvottabursta að Emre, 
fyrirliða tyrkneska liðsins, þar sem 
hann ræddi við fjölmiðla.

Stuðningsmenn tyrkneska liðs-
ins móðguðust mjög vegna þessa 
athæfis og héldu margir í fyrstu að 
um íslenskan íþróttafréttamann 
væri að ræða. Sú er þó ekki raunin 
því sökudólgurinn virðist vera belg-
ískur ferðamaður.

Katrín komst að því að einhver 
hafði tekið mynd af Twitter-reikn-
ingi hennar sem sýnir hana taka 
mynd af syni sínum þar sem hann 
er með höfuðið ofan í sjó og deilt. 
Textinn sem fylgdi var samkvæmt 
Google Translate eitthvað á þá leið 
að íslenskar konur drekktu börnum 
sínum og tækju af því mynd.

„Þá byrjaði ég að fá fullt af við-
brögðum og spurningum um hvort 
ég þekkti burstamanninn. Ég fór og 
horfði á myndbandið úr Leifsstöð. 
Þetta er náttúrulega fáránlega fynd-
inn brandari, að taka viðtal við ein-
hvern með uppþvottabursta.“ 

Sjálf ætlar Katrín að mæta á leik-
inn sem hefst klukkan 18.45 í kvöld. 
„Ég fer með syni mínum, við látum 
okkur ekki vanta á landsleiki. Ég er 
bjartsýn og held að þetta fari 2-0 
fyrir Ísland.“

Tyrkneska liðið kvartaði einn-
ig undan slæmri meðferð á Kef la-
víkurflugvelli og því hversu langan 
tíma öryggisleit stóð yfir. Í tilkynn-
ingu frá Isavia segir að ekkert óeðli-
legt hafi verið við verklagið.

Brottfararf lugvöllur liðsins sé 
utan skilgreinds öryggissvæðis 
fyrir ESB- og EES-ríki. Skylt sé að 
gera öryggisleit á farþegum sem 
koma frá slíkum f lugvöllum. Þá 
segir að leitin hafi í heildina tekið 
um 80 mínútur en leita hafi þurft 
að raftækjum og vökva í óvanalega 
mörgum töskum.

Guðlaugur Þór Þórðarson utan-
ríkisráðherra sendi í gær frá sér 
yfirlýsingu vegna málsins. Þar segir 
að beiðni um hraðmeðferð í gegnum 
vegabréfaskoðun og öryggisleit hafi 
einfaldlega borist of seint. Auk þess 
sé slík þjónusta jafnan aðeins í boði 
fyrir ráðamenn og háttsetta sendi-
erindreka. sighvatur@frettabladid.is

Tyrkir fóru mikinn á 
samfélagsmiðlum
Uppþvottabursti í viðtali og langur tími í öryggisleit hafa verið áberandi í 
aðdraganda leiks Íslands og Tyrklands í undankeppni EM karla í fótbolta. 
Borgarfulltrúi var meðal þeirra sem urðu fyrir barðinu á reiðum Tyrkjum. 

Emre, fyrirliði Tyrkja, og uppþvottaburstinn alræmdi. NORDICPHOTOS/GETTY

Þetta er náttúrulega 

fáránlega fyndinn 

brandari, að taka viðtal við 

einhvern með uppþvotta-

bursta.

Katrín Atladóttir, 
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins

138
klukkustundir rúmar hefur 

umræðan um þriðja orku-

pakkann staðið.

Fleiri myndir frá blíðviðrinu er að finna á +Plússíðu 
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS
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*Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstíma Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvélar. Sjá nánar á www.toyota.is. 
   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? Orkuskiptin eru hafin 

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.
50% RAFDRIFIN*



UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18
LOKAÐ LAUGARDAGA FRÁ 8. JÚNÍ TIL OG MEÐ 3. ÁGÚST

jeep.is

JEEP ® CHEROKEE
SUMARTILBOÐ

SUMARPAKKI 1: Málmlitur
TILBOÐSVERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 7.390.000 KR. - LISTAVERÐ 8.110.000 KR.

Helsti staðalbúnaður Jeep® Cherokee Longitude Luxury*:   
• 
•  

• 
• 
• 

• 
• 
• 

með bassaboxi
• Apple & Android Car Play

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

*Aukahlutir ekki í tilboði: Hjól og hjólafestingar.
TILBOÐSVERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 8.090.000 KR. - LISTAVERÐ 8.860.000 KR.

DÓMSMÁL Ekkert útlit virðist vera 
fyrir að Airbus-þota bandaríska 
flugvélaleigufyrirtækisins ALC, sem 
Isavia kyrrsetti á Keflavíkurflugvelli 
í lok mars fyrir ríflega tveggja millj-
arða króna skuld WOW air, losni 
þaðan í bráð.

Landsréttur úrskurðaði 24. maí 
síðastliðinn að Isavia hefði verið 
heimilt að kyrrsetja þotu ALC sem 
leigð var til WOW air. Oddur Ást-
ráðsson, lögmaður ALC, sótti í kjöl-
farið um leyfi Hæstaréttar til að fá 
málið tekið fyrir þar. Oddur kveðst 

eiga von á því að ákvörðun Hæsta-
réttar um hvort ALC fái kæruleyfi 
eða ekki liggi fyrir á næstu tveimur 
vikum.

„Það er ekki skorið að neinu leyti 
úr því í niðurstöðu Landsréttar 
hver beri greiðsluskylduna – hvort 
ALC eigi yfirhöfuð að borga þessa 
summu – heldur bara að Isavia hafi 
mátt kyrrsetja vélina fyrir allri fjár-
hæðinni: Þeir mega stoppa það að 
vélin fari en hvort þeir geti sent ALC 
reikning er ennþá óleyst. Þetta er eitt 
af þeim atriðum sem við erum að 

reyna að segja Hæstarétti að þurfi 
að leysa úr,“ segir Oddur.

Fáist kæruleyfi mun enn líða tími 
þar til Isavia skilar sinni greinargerð 
til Hæstaréttar. Oddur segir að á 
meðan beðið sé ákvörðunar Hæsta-
réttar skoði ALC hvaða leiðir verði 
skynsamlegast að fara.

„Boltinn er hjá Hæstarétti og við 
notum tímann á meðan til þess að 
velta fyrir okkur öllum þeim mögu-
legu sviðsmyndum sem geta komið 
upp miðað við ólíkar niðurstöður 
Hæstaréttar um þessa kæru og hvað 

við gerum þá næst,“ segir hann.  
Sjö þotur í eigu ALC voru í þjón-

ustu hjá WOW þegar rekstur flug-
félagsins stöðvaðist í lok mars. Tvær 
þeirra voru á Keflavíkurflugvelli en 
hinar fimm á ýmsum flugvöllum 
erlendis. Engin fyrirstaða virðist 
hafa verið á flugvöllunum ytra fyrir 
ALC að endurheimta þotur sínar 
þaðan enda ólíklegt að WOW hafi 
þar fengið að safna skuldum vegna 
þjónustugjalda líkt og reyndin var 
á Íslandi. Aðspurður kveðst Oddur 
ekki hafa upplýsingar um það. – gar

Skoða ólíkar sviðsmyndir í kyrrsetningarmáli ALC
 Það er ekki skorið 

að neinu leyti úr því 

í niðurstöðu Landsréttar 

hver beri greiðsluskylduna 

Oddur Ástráðsson, lögmaður ALC. 

STJÓRNSÝSLA Lögfesta á f imm 
mánaða hámarks málsmeðferðar-
tíma hjá úrskurðarnefnd um upp-
lýsingamál, samkvæmt frumvarpi 
forsætisráðherra um breytingar á 
upplýsingalögum. Þriðja umræða 
um f r umvar pið er á dagsk rá 
Alþingis í dag.

Samkvæmt frumvarpinu er fellt 
brott skilyrði um að úrskurð skuli 
kveða upp svo f ljótt sem verða má 
en í stað þess áskilið að úrskurð 
skuli kveða upp innan 150 daga frá 
því kæra berst nefndinni.

„Okkur yfirsást að frumvarpið 
geri ráð fyrir því að orðin „svo 
f ljótt sem verða má“ falli brott 
úr lögunum með því að 150 daga 
hámarkstíminn komi inn. Það var 
ekki markmiðið og ég hef óskað 
eftir því við nefndina að orðin 
fari aftur inn áður en frumvarpið 
verður samþykkt,“ segir Jón Þór 
Ólafsson, framsögumaður málsins 
í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

L a ng u r má lsmeðferða r t ími 
nef ndar innar hef ur ver ið til 
umfjöllunar í fjölmiðlum og hjá 
stjórnvöldum um árabil og hefur 
styst nokkuð á síðustu tveimur 
árum. Meðal afgreiðslutími nefnd-
arinnar á síðasta ári var 212 dagar 
frá því kæra barst nefndinni.

„Eðli máls samkvæmt geta upp-
lýsingar og gögn sem kallað er eftir 
misst gildi sitt þegar margar vikur 
líða frá því óskað var eftir þeim. Þá 
breytir engu hvort liðið hafa 150 
dagar eða 200 dagar,“ segir Jóhann 
Páll Jóhannsson blaðamaður sem 
hefur þurft að leita til úrskurðar-
nefndarinnar við vinnslu frétta. 

Frumvarpið festi í sessi allt of langa 
bið almennings eftir upplýsingum
Frumvarp forsætisráðherra leysir ekki of langan málsmeðferðartíma úrskurðarnefndar um upplýsingamál heldur festir vanda-
málið í sessi, að mati blaðamanns. Meðalbiðtími eftir úrskurði var 212 dagar á síðasta ári. Frumvarpið mælir fyrir um 150 daga 
málsmeðferðartíma að hámarki. Enginn hámarksfrestur er í gildandi lögum. Þriðja umræða um málið fer fram á Alþingi í dag.

Katrín Jakobsdóttir mælti fyrir frumvarpinu í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ef það væri pólitísk-

ur vilji fyrir því að 

stórefla upplýsingarétt væri 

auðvitað lögfestur miklu 

styttri málsmeðferðartími 

og stöðugildum fjölgað hjá 

úrskurðarnefndinni. 

Jóhann Páll  
Jóhannsson, 
blaðamaður

„Í greinargerð frumvarpsins 
kemur fram að „æskilegur máls-
meðferðartími“ hjá nefndinni séu 
90 dagar. Allt yfir það hlýtur þá 
að teljast óæskilega langur máls-
meðferðartími. Þrátt fyrir það vill 
ríkisstjórnin lögfesta 150 daga sem 
háma rk smá lsmeðferða r t íma,“ 
segir hann. 

„Ef það væri pólitískur vilji fyrir 
því að stóref la upplýsingarétt væri 
auðvitað lögfestur miklu styttri 
málsmeðferðartími og stöðugild-
um fjölgað hjá úrskurðarnefnd-
inni til að hún gæti staðið undir 
því. Hér er ekki verið að gera það 
heldur í staðinn bara verið að festa 
í sessi fyrirkomulag þar sem lands-
menn þurfa oft að bíða í f leiri mán-
uði eftir því að fá upplýsingar sem 
þeir eiga rétt á og varða almanna-
hag.“

Samkvæmt frumvarpinu verður 
nýju starfi ráðgjafa um upplýsinga-
mál komið á fót. Honum er ætlað að 
leiðbeina borgurum um framsetn-
ingu beiðna um aðgang að gögnum 
og vera stjórnvöldum og öðrum 
aðilum til ráðgjafar um meðferð 
beiðna um aðgang að gögnum og 
töku ákvörðunar um rétt beiðanda 
til aðgangs.

Hvorki er hins vegar í lögunum 
né frumvarpinu kveðið sérstak-
lega á um starfslið fyrir úrskurð-
arnefndina en hún hefur aldrei 
haft fastráðinn starfsmann í fullu 
starfi. Þau svör fengust í forsætis-
ráðuneytinu að auglýst yrði fullt 
starf ritara fyrir nefndina á næstu 
misserum.
adalheidur@frettabladid.is 

Efni nokkurra úrskurða frá 2018 og fjöldi daga sem liðu frá kæru úrskurðar

• Úrskurður um aðgang blaðamanns að sátt sem 
RÚV gerði um bætur til einstaklings sem höfðað 
hafði meiðyrðamál við stofnunina. Í úrskurðinum 
er vísað til þess að um sé að ræða upplýsingar 
um ráðstöfun opinbers fjár sem almenningur eigi 
ríkan rétt til að kynna sér. 193 dagar.

• Úrskurður um aðgang blaðamanns að upplýs-
ingum um styrktarsamning milli Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands og Gamma Capital Management hf.  
161 dagur. 

• Úrskurður sem staðfesti synjun um aðgang að 
gögnum hjá Samgöngustofu um hergagnaflutn-
inga á tilteknu tímabili. 217 dagar.

• Úrskurður um aðgang blaðamanns Fréttablaðsins 
að fundargerðum kjararáðs. 104 dagar.

• Úrskurður um aðgang blaðamanns að minnis-
blöðum í velferðarráðuneytinu tengdum sam-
skiptum barnaverndarnefnda við Barnaverndar-
stofu. 184 dagar.

• Úrskurður um aðgang 
 erlends blaðamanns 
 að trúnaðarbréfi 
 sendiherra Íslands 
 í Palestínu. 
 155 dagar.
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Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

2018

Suzuki Swift hefur frábæra aksturseiginlega og er með

nýjum, kraftmiklum og einstaklega sparneytnum vélum.

Suzuki Swift er fáanlegur sjálfskiptur, beinskiptur 

og einnig fjórhjóladrifinn.

VERÐ FRÁ KR.

2.390.000 

 SWIFT,
VERÐLAUNABÍLL Í SÉRFLOKKI!
Suzuki Swift var valinn bíll ársins í flokki smærri fólksbíla, fékk gullverðlaun í „Grand Prix Auto
Environment“ í Frakklandi ásamt fleiri verðlaunum og viðurkenningum.



Fljótshlíðarvegur

Þjóðvegur 1

Hvolsvöllur

 MarkarfljótSlysstaður Flugvöllur

✿ Flugslys í FljótshlíðFLUGSLYS Hjón fórust ásamt syni 
sínum í f lugslysinu sem varð við 
f lugvöllinn í Múlakoti í Fljótshlíð 
á sunnudagskvöld. Annar sonur 
hjónanna og tengdadóttir liggja 
alvarlega slösuð á Landspítala 
eftir slysið. Líðan þeirra er stöðug 
að sögn lögreglu.

Á fimmta tug slökkviliðs-, lög-
reglu- og sjúkraf lutningamanna 
komu að aðgerðum á slysstað. Tvær 
þyrlur Landhelgisgæslunnar fóru 
einnig á vettvang og f luttu hin slös-
uðu til Reykjavíkur. Þá veitti við-
bragðsteymi Rauða kross Íslands 
vitnum að atvikinu og öðrum á 
vettvangi sálrænan stuðning.

Eitt vitni varð að brotlendingu 
vélarinnar rétt norðan við f lug-
völlinn í Múlakoti upp úr klukkan 
20 en f lugmaður vélarinnar hafði 
æft snertilendingar á f lugvellinum 
skömmu fyrir slysið. Um æfingu er 
að ræða þar sem f lugtaksbrun er 
hafið án þess að vélin sé stöðvuð.

Þegar slökkviliðið kom á vett-
vang logaði eldur í vinstri væng 
vélarinnar og beita þurfti klippum 
til að komast að fólkinu sem var  í 
vélinni.

Tildrög slyssins eru í rannsókn 
hjá rannsóknardeild lögreglu-
stjórans á Suðurlandi sem nýtur 
aðstoðar bæði rannsóknarnefndar 
samgönguslysa og tæknideildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

„Við tókum við vettvangnum 
á sunnudagskvöldið og héldum 
áfram fram á nótt. Þá voru allir 
farnir nema við og við kláruðum 
vettvangsrannsókn snemma á 
mánudagsmorguninn. Svo fórum 
við bara í það að ganga frá f lakinu. 
Fengum bíl til að koma því í skýli 
til okkar til frekari rannsóknar,“ 
segir Ragnar Guðmundsson hjá 
rannsóknarnefnd samgönguslysa 

í samtali við Fréttablaðið. Svo verði 
rætt við vitni. 

Búist er við að rannsókn taki ein-
hverjar vikur.

Um tveggja hreyf la fimm manna 
Piper PA-23 vél er að ræða. Hún er 
skráð í Georgíu í Bandaríkjunum. 
Framleiðsluár hennar er skráð 
1957 en hún hefur samkvæmt 
skráningu verið endurnýjuð að 
mjög miklu leyti. Þessi sama vél 

lenti í ógöngum við f lugvöllurinn 
í Múlakoti fyrir rúmum áratug. 
Flugmaður vélarinnar var þá að 
æfa snertilendingar. Honum urðu 
á mistök sem leiddu til þess að f lug-
vélin hafnaði á f lugbrautinni með 
nef og skrúfu á undan. Ekki urðu 
slys á fólki. 
sighvatur@frettabladid.is, 
adalheidur@frettabladid.is
palmik@frettabladid.is 

Hjón létust í slysinu ásamt syni sínum
Hjón fórust ásamt syni sínum í flugslysinu sem varð við Múlakot í Fljótshlíð á sunnudagskvöld. Annar sonur hjónanna og tengda-
dóttir liggja alvarlega slösuð á Landspítalanum. Líðan þeirra er stöðug að sögn lögreglu. Tildrög slyssins eru í rannsókn.

Á fimmta tug manna komu að björgunaraðgerðum á vettvangi slyssins við Múlakot í Fljótshlíð á sunnudagskvöld. Nota þurfti klippur til að komast að fólkinu í vélinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Tugir hafa farist í flugslysum á síðustu áratugum

5. ágúst 2013  
TF-MYX, sjúkraflugvél Mýflugs, brotlenti á akstursíþróttabraut við 
Hlíðarfjallsveg á Akureyri. Tveir létust.
7. ágúst 2000  
TF-GTI, á vegum Leiguflugs Ísleifs Ottesen, með sex manns innan-
borðs hrapaði í sjóinn í Skerjafirði. Allir sex létust
14. september 1995 
TF-ELS, vél flugskólans Flugtaks, brotlenti í Glerárdal. Þrír ungir menn 
létust, allir frá Patreksfirði. 
3. maí 1967
DC-3, flugvél Flugsýnar sem var í vöruflutningaflugi, fórst við lendingu 
í Vestmannaeyjum. Þrír létust.
15. desember 1953 
P2V Neptune herflugvél fórst á Mýrdalsjökli. Átta bandarískir her-
menn fórust. 
29. maí 1947 
TF-ISI Douglas DC-3 flugvél Flugfélags Íslands flaug á Hestfjall í 
Héðinsfirði. Þetta er mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar. Allir 25 
sem voru um borð létust.

Vélin sem brotlenti er 

tveggja hreyfla fimm manna 

vél af gerðinni Piper PA-23. 

Vélin hafði áður lent í 

óhappi við sama flugvöll. 
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GEGGJUÐ 

TILBOÐ!GEGGJUÐ 

TILBOÐ!

GEGGJUÐ 
TILBOÐ!
GEGGJUÐ 
TILBOÐ!

FORD KA+ ULTIMATE SPORT
1.2i bensín, 85 hö, beinskiptur

MAZDA CX-5 VISION  
2.0 bensín, 165 hö, sjálfskiptur, FWD

PEUGEOT 2008 ALLURE 
1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur

CITROËN C3 AIRCROSS SHINE SUV 
1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
D2 Momentum Edition
120 hestafla dísil vél, 5 dyra og sjálfskiptur

Verð: 5.238.000 kr.
Sumartilboð: 4.390.000 kr.

Búnaður innifalinn í D2 Momentum Edition umfram ríkulegan 
staðalbúnað er: Momentum útfærsla, leðuráklæði, málmlitur, 
leiðsögukerfi, Sensus Connect hljómtæki, 8 hátalarar,  7“ skjár, 
Led aðalljós, Led lýsing í innréttingu, nálægðarskynjari að aftan 
og bakkmyndavél.

Útvarp og geislaspilari með 4,2“ litaskjá, SYNC raddstýrt samskiptakerfi 
með Bluetooth og neyðarhringingu (112), USB tengi og AppLink, 
4 hátalarar, stillingar fyrir útvarp í stýri, My Key (forritanlegur lykill með
takmörk á  hámarkshraða, hljóðstyrk hljómtækja ofl.), 2 stk. ISOFIX festingar 
fyrir barnabílstóla, ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn, ESC með 
brekkuaðstoð, hraðatakmarkari, Easy Fuel án skrúfaðs bensínloks, 
aksturstölva, loftkæling, hæðarstillanlegt ökumannssæti, tvískipt aftursæti 
(40/60), ofnæmisprófuð efni í innréttingu, upphitanleg framsæti.

SkyActiv spartækni, snjallhemlunarkerfi, blindpunktsaðvörun, háþróuð 
i-Activsense árekstrarvarnartækni og brekkuaðstoð gerir það að verkum að 
Mazda CX-5 er búinn öllu því besta frá Mazda. Auk þess er Mazda CX-5 með 
veglínuskynjara með hjálparátaki, ökumannsvaka og hraðastilli.
Einnig fáanlegur fjórhjóladrifinn.

Peugeot 2008 Allure er glæsilegur og staðalbúnaður ríkulegur. Sætisstaðan er 
há og þú sest beint inn sem eykur þægindin. Vel fer um alla farþega. i-Cockpit 
ökumannsrýmið er einstakt og farangursrýmið er stærra en hjá mörgum 
sambærilegum bílum. Veghæðin er mikil, eða 16,5 cm undir lægsta punkt.

Ferskir straumar einkenna Citroën C3 Aircross. Útlit hans er kröftugt og 
hvert smáatriði úthugsað. Þú situr hátt og hefur góða sýn fram á veginn 
í Citroën C3 Aircross SUV. Grip Control spólvörnin hefur 5 stillingar fyrir 
mismunandi erfiðar aðstæður. Lyklalaust aðgengi og bakkmyndavél setja 
punktana yfir e-ið.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050 brimborg.is

Öruggur staður til að vera á

SUMARTILBOÐ!
BRIMBORGAR

-848.000 kr.

GEGGJUÐ 
TILBOÐ!GEGGJUÐ 
TILBOÐ!

TAKMARKAÐ
MAGN!

Verð með málmlit: 2.055.000 kr.
Sumartilboð: 1.690.000 kr. -365.000 kr.

Verðlistaverð með aukabúnaði 3.650.000 kr.
Sumartilboð: 3.250.000 kr.

Verðlistaverð með aukabúnaði 4.340.000 kr.
Sumartilboð: 3.990.000 kr.

Verðlistaverð með málmlit: 5.380.000 kr.
Sumartilboð: 4.880.000 kr.

-400.000 kr.

-500.000 kr.

-350.000 kr.

Komdu í Brimborg strax í dag og tryggðu þér 
nýjan bíl á geggjuðu Sumartilboði!

OPIÐ
VIRKA DAGA 9-17 

LAUGARDAGA 12-16
OPIÐ

VIRKA DAGA 9-17 

LAUGARDAGA 12-16



Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

24.624 kr.
• Miðað við 90% Lykillán 

• Kaupverð 1.690.000 kr. 

• Útborgun 169.000 kr. 

• Vextir 8% 

• Lánstími 84 mánuðir

• Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,60%

Mánaðargreiðsla:

SUMARTILBOÐ:

KR.

Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford KA+
1.690.000

ford.is

GEGGJUÐ TILBOÐ!
GEGGJUÐ TILBOÐ!

FORD KA+ 
ULTIMATE SPORT 1.2i bensín, 85 hö, beinskiptur

SUMARTILBOÐ!
BRIMBORGAR

g Reykjavík

ða 6

7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17

og laugardaga kl. 12-16

4.624 kr.
iðað við 90% Lykillán 

aupverð 1.690.000 kr. 

Útborgun 169.000 kr. 

Vextir 8% 
Lánstími 84 mánuðir

Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,60%

ðargreiðsla:

KR.

upplifðu Ford KA+

ford.is

nsín, 8585 hhöö, bbeinsskkiptur

BRIMBORRGGAAR -365.000 kr.

Verð með málmlit: 
2.055.000 kr.

UMHVERFISMÁL Eyðilegging líf-
ríkis af mannavöldum hefur valdið 
því að „ógnvekjandi“ fjöldi plöntu-
tegunda er nú útdauður samkvæmt 
vísindamönnum sem hafa lokið 
fyrstu alþjóðlegu greiningunni á 
viðfangsefninu. Breski miðillinn 
The Guardian greinir frá.

Samkvæmt rannsókninni hefur 
571 tegund örugglega orðið útdauð 
síðan 1750 en þar sem þekking 
okkar á mörgum plöntutegundum 
er enn mjög takmörkuð er raunin 
líklega að fjöldinn sé töluvert meiri. 
Rannsóknin segir líka útrýmingar-
hraða plöntulífs hafa fimmhund-
ruðfaldast síðan fyrir iðnbyltinguna 
á Vesturlöndum en talið er líklegt 
að sú tala sé einnig of lág.

„Plöntur eru undirstaða alls lífs 
á plánetunni,“ segir doktor Eimear 
Nic Lughadha, sem starfar hjá 
Konunglega grasagarðinum í Kew 
í London og var í rannsóknarteym-
inu. „Þær eru okkur lífsnauðsyn-
legar, sjá okkur meðal annars fyrir 
súrefni sem við öndum að okkur og 
mat sem við borðum og eru einnig 
burðarás vistkerfa jarðar – þann-
ig að útrýming plöntutegunda eru 
vondar fréttir fyrir alla.“

Fjöldi plöntutegunda sem hafa 
horfið úr náttúrunni er rúmlega 
tvöfaldur fjöldi útdauðra fugla, 
spendýra og froskdýra saman-
lagður. Nýja talan er að auki fjór-
faldur fjöldi útdauðra plantna á 
skrá á rauða lista alþjóðlegu nátt-
úruverndarsamtakanna IUCN (The 
International Union for Conserva-
tion of Nature).

„Þetta er miklu meira en við áður 
vissum og miklu meira en hefði 
átt að verða útdautt,“ sagði doktor 
Maria Vorontsova, sem vinnur líka 
í grasagarðinum. „Þetta er ógnvekj-
andi, ekki bara vegna tölunnar 571, 

heldur vegna þess að ég tel sönnu 
töluna vera miklu hærri.“

Hún sagði raunina vera að sanni 
útrýmingarhraðinn gæti auðveld-
lega verið margfalt meiri en sá sem 
greint er frá í könnuninni sem birt 
var í tímaritinu Nature Ecology and 
Evolution. Sem dæmi mætti nefna 
þúsundir plöntutegunda sem eru 
„lifandi dauðar“ þar sem síðustu 
lifandi eintökin eiga engan mögu-
leika á að fjölga sér vegna þess að 

til dæmis aðeins eitt kyn er  enn lif-
andi eða að dýrin sem áður dreifðu 
fræjum plöntunnar eru útdauð.

„Við þjáumst af plöntublindni. 
Dýr eru sæt, mikilvæg og fjölbreytt 
en ég er í algjöru losti yfir áhuga-
leysinu og skorti á meðvitund um 
mikilvægi plantna. Við tökum þeim 
sem gefnum, og mér finnst ekki að 
við ættum að gera það,“ bætti Vor-
ontsova við.
palmik@frettabladid.is

Ógnvekjandi fjöldi plantna 
útdauður af mannavöldum
Ný alþjóðleg rannsókn staðfestir að tæplega sex hundruð plöntutegundir hafa orðið útdauðar frá því um 
miðja 18. öld. Sú tala er að öllum líkindum of lág að mati vísindamanna sem hafa áhyggjur af áhugaleysi 
þegar kemur að mikilvægi plantna. Þær séu burðarás vistkerfa jarðar og undirstaða lífs á plánetunni.

Frá Konunglega grasagarðinum í Kew í London þar sem rannsakendurnir starfa.NORDICPHOTOS/GETTY

Þetta er miklu 

meira en við áður 

vissum og miklu meira en 

hefði átt að verða útdautt.

Dr. Maria Vorontsova

ERLENT  Í gærkvöldi kom í ljós að tíu 
manns bjóða sig fram til formanns 
breska Íhaldsflokksins og þar með 
til forsætisráðherraembættis Bret-
lands.

Þingmenn Íhaldsflokksins, sem 
eru 313 talsins, greiða atkvæði á 
fimmtudaginn og ef frambjóðend-
um tekst ekki að fá sautján atkvæði 
eru þeir útilokaðir úr næstu umferð 
kosninganna. 

Í hópnum eru tvær konur og átta 
karlar, fimm þeirra eru núverandi 
ráðherrar í ríkisstjórn Theresu May 
og fimm eru fyrrverandi ráðherrar. 
Meðal ráðherranna fyrrverandi 
sem bjóða sig fram til formanns eru 
Andrea Leadsom, sem tapaði fyrir 
May í síðustu formannskosningum, 
og Boris Johnson, sem er af mörgum 
talinn líklegastur til sigurs. – pk

Tíu vilja taka 
við af May

MENNTAMÁL Brotthvarf nýnema 
úr framhaldsskólum stendur í stað 
milli ára. Þetta kemur fram í svari 
menntamálaráðherra við fyrirspurn 
Ingu Sæland, þingmanns Flokks 
fólksins. Inga óskaði eftir tölum frá 
aldamótum, en ekki eru til tölur frá 
því fyrir 2010 og engin kyngreind 
gögn nema þrjú ár aftur í tímann.

Árlegt brotthvarf nýnema hefur 
staðið í stað frá 2010, eða á bilinu 6 
til 8 prósent af nýnemahópum sem 
telja iðulega í kringum rúmlega 4 
þúsund nemendur. 

Brotthvarf er meira meðal karl-
kyns nemenda en kvenkyns. Á 
skólaárinu 2017 til 2018 var brott-
hvarfið 6,4 prósent af 3.980 nem-
endur, eða 258 nemendur. Þar af 
voru 153 karlkyns nemendur. – ab

Brotthvarf 
stendur í stað

Theresa May. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is
www.bilaland.is

KIA Niro Plugin Hybrid Luxury

Nýskr. 09/17, ekinn 27 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000 kr.

RENAULT Koleos Initiale Paris 

Nýskr. 02/19, ekinn 19 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 5.990.000 kr.

KIA Ceed Kappa 

Nýskr. 05/17, ekinn 50 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.290.000 kr.

NISSAN Qashqai Tekna 2wd 

Nýskr. 09/17, ekinn 18 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000 kr.

RENAULT Megane IV Zen 

Nýskr. 06/16, ekinn 86 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.990.000 kr.

SUBARU Outback Premium Eyesight

Nýskr. 06/17, ekinn 56 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000 kr.

TOYOTA Rav4 GX 4wd
Nýskr. 05/16, ekinn 95 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000 kr.

HYUNDAI Tucson Classic 4wd

Nýskr. 07/18, ekinn 50 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000 kr.

NISSAN Qashqai Acenta 2wd
Nýskr. 06/17, ekinn 33 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 2.990.000 kr.

SUBARU Outback Premium Eyesight 

Nýskr. 06/16, ekinn 55 þ.km, 
dísl, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000 kr.

NISSAN Leaf Tekna 40kw
Nýskr. 10/18, ekinn 3 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000 kr.

SUBARU Forester Lux
Nýskr. 01/19, ekinn 2 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000 kr.

HYUNDAI Kona Style
Nýskr. 06/18, ekinn 14 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.590.000 kr.

RENAULT Captur Intens
Nýskr. 09/16, ekinn 33 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000 kr.

MAZDA CX-3 Optimum 2wd
Nýskr. 10/18, ekinn 6 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000 kr.

Rnr. 130003

Rnr. 145974

Rnr. 430336 Rnr. 145391 Rnr. 153661 Rnr. 285078 Rnr. 145869

Rnr. 145848 Rnr. 121717

Rnr. 145789 Rnr. 145975

Rnr. 121693 Rnr. 332041

Rnr. 145858 Rnr. 110128

Ástandsskoðun Allt að 80% lán

Fjármögnun á staðnum

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Valdir bílar á einstöku tilboðsverði.
Fyrstur kemur - fyrstur fær!

TILBOÐ!

1.890.000 kr.
TILBOÐ!

3.890.000 kr.
TILBOÐ!

1.590.000 kr.
TILBOÐ!

3.890.000 kr.
TILBOÐ!

2.990.000 kr.

TILBOÐSBÍLAR

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
500 .000 KR.
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Mánaðargreiðsla er gerð samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir 
hvattir til að kynna sér lánaskilmálana á heimasíðu lykill.is. Árlegur hlutfallslegur 

kostnaður bílalaána frá lykill.is er breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu 
og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

24.470 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 49.960 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 20.647 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 49.960 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 38.490 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

Yfirfarnir bílar
á góðu verði

 WWW.BILALAND.IS

www.bilaland.iswww bilaland is
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Líf og fjör í  
Laugardalnum
Fjölmargir íbúar höfuðborgarsvæðisins nýttu sér 
góða veðrið í gær til að heimsækja Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn í Laugardal. Anton Brink ljósmynd-
ari Fréttablaðsins fór og fangaði stemninguna. 

  



Frá degi til dags

Halldór
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Ef þeirri 

kynslóð sem 

nú er við 

stjórnvölinn 

tekst ekki að 

leysa lofts-

lagsvandann 

verður hún 

að sjá til þess 

að það verði 

ekki of seint 

fyrir þá 

næstu.

  

Í dag – á 

þjóðhátíðar-

degi Rúss-

lands – er 

því gott að 

muna að 

þrátt fyrir 

allt eiga 

Rússland og 

Ísland langa 

sögu góðra 

samskipta á 

mörgum 

sviðum, 

ekki síst 

milliríkja-

viðskipta.

Umhverfissjóður sjókvíaelds auglýsir styrki til 
rannsókna vegna burðarþolsmats, vöktunar o. fl.

Markmið Umhverfissjóðs sjókvíaeldis er að lágmarka umhverfisáhrif 
af völdum sjókvíaeldis.

Sjóðurinn greiðir kostnað við rannsóknir vegna burðarþolsmats, 
vöktunar og annarra verkefna. Við mat á umsóknum við úthlutun 2019 
munu framhaldsverkefni njóta forgangs.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á vefslóð 
sjóðsins www.umsj.is. 

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið postur@anr.is eigi síðar en 
5. júlí 2019. 

Frekari upplýsingar veitir Ása María H. Guðmundsdóttir, 
asa.maria@anr.is

Brátt verða fjögur ár liðin frá því að stjórnvöld í 
Rússlandi settu innflutningsbann á íslenska mat-
vöru út af þátttöku í afmörkuðum þvingunarað-

gerðum vegna Úkraínudeilunnar og brota á alþjóðalög-
um sem skipta okkur miklu. Bannið hafði í för með sér 
mikinn samdrátt á útflutningi til Rússlands enda mun 
umfangsmeira en aðgerðirnar sem Ísland tekur þátt í.

Stundum er sagt að þegar einar dyr lokist opnist 
aðrar. Þannig hafa ný markaðstækifæri opnast í Rúss-
landi, ekki síst vegna sívaxandi fjárfestinga Rússa í 
landbúnaði og sjávarútvegi – meðal annars vegna þess 
að lokað var fyrir innflutning á vestrænum matvælum!

Það er ánægjulegt að tækifærin eru á sviði nýsköp-
unar og hátækni, atvinnuvega sem íslensk stjórnvöld 
leggja áherslu á að byggja upp til framtíðar. Íslensk 
þekkingarfyrirtæki sem framleiða búnað fyrir mat-
vælavinnslu og fiskveiðar hasla sér nú völl í Rússlandi. 
Nú þegar hafa nokkur gert eða eru við það að ganga 
frá milljarðasamningum um sölu á tækni og búnaði til 
nýrra skipa eða vinnslu í landi.

Tækifæri eru líka á sviði landbúnaðar. Þótt íslensk 
mjólk komi reyndar hvergi nærri hófu íslenskir aðilar 
nýverið í gegnum samstarfssamning við rússnesk 
mjólkurbú skyrframleiðslu eftir íslenskri uppskrift.

Til marks um gagnkvæman áhuga á viðskiptum 
þjóðanna má svo nefna að nýverið fóru annars vegar 
fram stofnfundur Rússnesks-íslensks viðskiptaráðs 
og hins vegar fundur Íslandsstofu með rússneskum 
og íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum. Rússneskt 
flugfélag býður nú upp á beint flug á milli landanna yfir 
sumarmánuðina.

Síðast en ekki síst skiptir miklu að þótt íslensk og rúss-
nesk stjórnvöld greini á um ýmislegt fara samskiptin 
batnandi. Forsetar landanna hittust fyrr á árinu og í maí, 
þegar Ísland tók við formennsku í Norðurskautsráðinu, 
átti ég fund með utanríkisráðherra Rússlands, þar sem 
gott samstarf á vettvangi norðurslóða var undirstrikað.

Í dag – á þjóðhátíðardegi Rússlands – er því gott að 
muna að þrátt fyrir allt eiga Rússland og Ísland langa 
sögu góðra samskipta á mörgum sviðum, ekki síst milli-
ríkjaviðskipta. Að þessu sambandi vil ég áfram hlúa.

Birtir til

Guðlaugur Þór 
Þórðarson, 
utanríkisráð-
herra. 

Það eru stjórnendur sem standa í vegi fyrir 
því að takast á við loftslagsvandann því 
þeir eru bundnir við gamla tíma, börnin 
eru það ekki,“ sagði Páll Bergþórsson, fyrr-
verandi veðurstofustjóri, í helgarviðtali 
í Fréttablaðinu. Páll, sem verður 96 ára í 

sumar, hrósar ungu kynslóðinni sem meðal annars 
hefur staðið fyrir vikulegum loftslagsmótmælum til að 
krefja stjórnvöld um frekari aðgerðir. Landvernd tekur 
undir með þessum kröfum en á aðalfundi samtakanna 
í síðasta mánuði var samþykkt ályktun þar sem skorað 
er á íslensk stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi vegna 
loftslagsbreytinga. Loftslagsmálin eru loksins að fá þá 
athygli sem þau eiga skilið og ljóst að umræðan mun 
ekki hverfa.

Þessa þróun má líka sjá með greinilegum hætti í 
löndunum í kringum okkur. Þannig unnu Græningjar 
og samstarfsflokkar þeirra mikinn sigur í Evrópu-
þings kosningum í lok síðasta mánaðar. Grænir flokkar 
eru ekki lengur á jaðrinum í stjórnmálunum heldur 
áhrifamikið afl sem taka verður mark á. 

Umhverfismál og þá sérstaklega loftslagsmál voru 
líka áberandi í nýafstöðnum þingkosningum í Dan-
mörku. Í könnun sem gerð var í aðdraganda kosn-
inganna töldu raunar flestir að umhverfis- og lofts-
lagsmál væru mikilvægasta málefnið, eða 22 prósent 
kjósenda. Tveir af þremur helstu stuðningsflokkum 
Jafnaðarmanna í rauðu blokkinni bættu miklu fylgi 
við sig í kosningunum. Þessir flokkar lögðu einmitt 
mjög mikla áherslu á aðgerðir í loftslagsmálum. Það 
verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr stjórnar-
myndunarviðræðunum en gera má ráð fyrir afar 
metnaðarfullum markmiðum þegar kemur að losun 
gróðurhúsalofttegunda. Þannig hafa Jafnaðarmenn 
talað fyrir því að losunin verði 60 prósentum minni 
árið 2030 en hún var 1990. Samstarfsflokkarnir í rauðu 
blokkinni vilja ganga enn lengra og ná 70 prósenta 
minni losun. Til samanburðar hafa íslensk stjórnvöld 
skuldbundið sig á grundvelli Parísarsamkomulagsins 
til að hafa minnkað losun um 40 prósent árið 2030 
miðað við 1990.

Ríkisstjórnin setti fram aðgerðaáætlun í loftslags-
málum síðastliðið haust þar sem meðal annars er 
stefnt að kolefnishlutleysi landsins árið 2040. Nú þegar 
samdráttur er í efnahagskerfinu og endurskoða þarf 
ríkisfjármálin er mikilvægt að stjórnvöld sýni þá fram-
sýni að draga ekki úr fjárveitingum til málaflokksins. 
Fréttir hafa borist af því að meðal breytingatillagna 
við fjármálaáætlun næstu fimm ára sé niðurskurður 
til umhverfismála upp á 1.400 milljónir króna miðað 
við upphaflegar tillögur. Þótt það séu kannski ekki 
miklir fjármunir í stóra samhenginu myndi það senda 
röng skilaboð inn í framtíðina. 

Páll Bergþórsson hefur trú á því að ungu kynslóð-
inni takist að leysa vandann á heiðarlegan og snjallan 
hátt en mikilvægt sé að skipta um orkugjafa sem allra 
fyrst. Ef þeirri kynslóð sem nú er við stjórnvölinn tekst 
ekki að leysa loftslagsvandann verður hún að sjá til 
þess að það verði ekki of seint fyrir þá næstu.

Röng skilaboð

Háværi minnihlutinn
Óþekktur bréfritari næst-
stærsta dagblaðs landsins fór 
mikinn gegn forystu Sjálf-
stæðisf lokksins um helgina. 
Þeir sem enn lesa Reykjavíkur-
bréf hafa fyrir löngu áttað sig 
á að viðkomandi á lítið erindi í 
Sjálfstæðisf lokkinn. Bréfritari 
á augljóslega betur heima í Mið-
f lokknum en öðrum f lokkum. 
Tilgangur skammanna á líkleg-
ast að vera að hræða forystuna 
til að fara aftur í tímann. Það 
getur ekki verið auðvelt fyrir 
mann sem áður leiddi þögla 
meirihlutann að átta sig á 
að gamlir viðhlæjendur hans 
eru það svo sannarlega ekki í 
dag.

Þvottaburstinn
Óvæntasta drama hvítasunnu-
helgarinnar var óneitanlega 
Belginn sem móðgaði tyrk-
nesku þjóðina fyrir hönd 
Íslands með því að reka upp-
þvottabursta framan í leik-
mann Tyrklands. Þetta furðu-
lega grín var kornið sem fyllti 
mælið hjá gestum okkar sem 
höfðu þurft að bíða í þrjá tíma á 
Kef lavíkurf lugvelli af öryggis-
ástæðum. Tyrkneski utanríkis-
ráðherrann hefur beðið þann 
íslenska um afsökunarbeiðni. 
Er þá ekki komið að okkur að 
krefja utanríkisráðherra Belga 
um afsökunarbeiðni?  
arib@frettabladid.is
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Stöðugleikinn sem við öll 

vonumst eftir kemur aldrei 

með núverandi peninga-

stefnu. Við verðum að 

færa vextina til hlutleysis 

gagnvart stóra hagkerfinu 

við hliðina á okkur, innan 

vikmarka, þannig að gengið 

ráðist af þrótti hagkerfisins 

og útflutningsatvinnuvega 

sérstaklega.

NÝR OG GLÆSILEGUR 
RANGE ROVER EVOQUE 

VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

landrover.is

LAND ROVER
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

 Range Rover Evoque. Verð frá: 6.990.000 kr. 
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Árið 1997 var gerð merkileg 
uppgötvun í hagfræðinni. 
Uppgötvunin var mikilsverð 

fyrir Íslendinga sérstaklega af því 
að við notum verðtryggða krónu á 
grundvelli vísitölu neysluverðs og 
ekki síður af því að við breytum 
stýrivöxtum eftir sömu vísitölu. 
En fréttir í hagfræðiheiminum eru 
lengi að berast og enn hafa hag-
fræðingar háskólanna, stjórnvalda, 
seðlabanka og greiningardeilda 
banka ekki frétt af þessari upp-
götvun nú rúmlega 20 árum síðar. 
Uppgötvunin snarbreytti viðmið-
unum Seðlabanka Bandaríkjanna 
við ákvörðun stýrivaxta og upp-
finningamaðurinn var gerður að 
æðsta manni bankans.

Hvernig gat þessi stórmerka 
uppgötvun sem umbreytti nálgun 
Bandaríkjamanna að peningastjórn 
farið gersamlega framhjá íslenskum 
fræðimönnum? Og hvernig stendur 
á því að hún hefur ekki enn skolast 
að landi nú 20 árum síðar?

Í stuttu máli þá skýrðu Ben Bern-
anke og fleiri frá því árið 1997, eftir 
ítarlegar rannsóknir, að olíukrepp-
urnar skelfilegu á síðustu öld hefðu 
ekki stafað af olíuverðshækkunum 
eins og f lestir gengu út frá fram að 
því, heldur hefðu kreppurnar verið 

tilbúnar af Seðlabanka Bandaríkj-
anna með því að stýrivextir voru 
hækkaðir sem svar við ört hækk-
andi vísitölu neysluverðs. Krepp-
urnar voru því mannanna verk, 
stjórnenda Seðlabanka Banda-
ríkjanna.

En seðlabankinn bandaríski 
brást skjótt við. Hann fékk Ben 
Bernanke til liðs við sig til að glíma 
við fjármálakreppuna síðla árs 2000 
og sama ár hætti bankinn að miða 
við vísitölu neysluverðs við vaxta-
ákvarðanir og tók upp nýtt viðmið 
sem grundvallaðist á mælingum á 
undirliggjandi verðbólgu (e. core 
inflation). Ben Bernanke fékk síðar 
mun stærra hlutverk í bankanum 
eins og flestum er kunnugt.

Til að átta sig á því hvað hér er að 
gerast er nauðsynlegt að kafa dýpra 
í klassíska hagfræði. Til hjálpar er 
gott að nota hugtök Carls Mengers 
um innra og ytra virði peninga. 
Innra virðið stendur fyrir verðgildi 
gjaldmiðilsins á vinnusvæði sínu en 
ytra virðið ræðst af því hvað hægt 
er að kaupa fyrir gjaldmiðilinn á 
gefnum tímapunkti. Ætla mætti við 
fyrstu sýn að þetta sé sami hlutur-
inn en þegar betur er að gáð er alls 
ekki svo og þar liggur hundurinn 
grafinn. Olíukreppurnar riðu yfir 
af því að menn gerðu ekki greinar-
mun á. Seðlabanki Íslands gerir enn 
þann dag í dag ekki greinarmun á 
og framleiðir því ‚olíukreppur‘ eins 
og enginn sé morgundagurinn. Við 
erum einmitt í einni slíkri núna.

Gliðnun verður milli breytinga 
á innra og ytra virðinu þegar atvik 
óháð peningum leiða til raun-
breytinga á verði einstakra vara og 

vöruflokka. Breytist þá ytra virðið 
meðan innra virðið stendur í stað.

Tökum dæmi: Segjum að hús-
næðisverð hækki snögglega vegna 
atvika óháðra peningum, t .d. 
skyndilegs áhuga ferðamanna á 
landinu. Ytra virði krónunnar hefur 
þá lækkað en innra virðið stendur 
í stað. Vísitala neysluverðs mælir 
ytra virðið sennilega þokkalega. 
Af því að verðtryggðir lánasamn-
ingar eru bundnir vísitölu neyslu-
verðs hækka þeir þegar ytra virðið 
lækkar. Ef innra virðið lækkar ekki 
til samræmis eins og í þessu dæmi 
hafa verðtryggðir lánasamningar 
hækkað að raungildi. Lánastofn-
anir halda nú á hærri kröfum að 
raungildi og peningamagn í umferð 
hefur hækkað að sama skapi að 
raungildi.

Þegar Seðlabankinn hækkar 
stýrivexti við þessar aðstæður hefur 
hann í raun hækkað raunvaxta-
stigið sem þrýstir þá genginu upp. 
Peningamagn í umferð fær þá meiri 

kaupmátt. Þetta jafngildir peninga-
prentun sem nemur kaupmáttar-
aukningunni. Atvinnufyrirtæki 
líða fyrir hærra raunvaxtastig og 
þar kemur að ferlið leiðir til ósjálf-
bærs hagkerfis vegna af leiddra 
þrenginga í rekstri atvinnufyrir-
tækja og falsks kaupmáttar krón-
unnar. Þetta upplifum við nú.

Núverandi seðlabankastjóri var 
ef laust í góðri trú fyrir rúmum 2 
árum þegar hann hélt að hann væri 
búinn að kveða verðbólgudrauginn 
niður. Sömuleiðis var hann eflaust í 
góðri trú þegar hann varði sína háu 
vexti með því að benda á að þeir 
væru alls ekkert háir í sögulegu 
samhengi. Sögulegt samhengi er 
hins vegar sísti mælikvarði á rétta 
vexti og síðla árs 2016 lá ljóst fyrir 
að verðbólgan kraumaði undir 
ofreistu genginu.

Stöðugleikinn sem við öll von-
umst eftir kemur aldrei með núver-
andi peningastefnu. Við verðum 
að færa vextina til hlutleysis gagn-

vart stóra hagkerfinu við hliðina á 
okkur, innan vikmarka, þannig að 
gengið ráðist af þrótti hagkerfisins 
og útf lutningsatvinnuvega sér-
staklega. Peningamálum þarf að 
stýra um peningamagnið og hafa 
hömlur á spákaupmennsku. Sviss-
lendingar hafa keyrt á þessu módeli 
með góðum árangri.

Að lokum er ítrekað að verðtrygg-
ing í núverandi mynd veldur fjár-
málalegum óstöðugleika og brýtur 
auk þess í bága við eignarréttar-
ákvæði stjórnarskrár með því að 
raunverulegum eignum er mokað 
til og frá í hagkerfinu samhengis- 
og samningslaust, í þeirri villutrú, 
að breytingar á innra og ytra virði 
peninga gangi alltaf í takti. Fyllast 
því seint götóttir askar láglauna-
stétta brunnir í gegn af súru meðali 
verðtryggingarinnar.

Myrkraverk á Svörtuloftum
Örn Karlsson 
vélaverkfræð-
ingur
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SÓLARDAGAR
TAKMARKAÐ MAGN GISTINGA Á TILBOÐSVERÐI

Úrval Útsýn hefur verið ferðafélagi Íslendinga til sólarlanda 
í 64 ár. Við bjóðum fjölda hótela sem rúma stórar sem litlar 
fjölskyldur. Ef þú finnur ekki gistingu sem hentar, þá geta 
ferðaráðgjafar okkar fundið hana fyrir þig — tryggðu þinni 
fjölskyldu réttu gistinguna í tíma.

ALBIR ALICANTE KANARÍ

ÁVALLT SÓL SKÍN

Innifalið í verði er flug, íslensk fararstjórn (nema Costa Brava svæðinu), flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur

MEÐ ÍSLENSKRI 

FARARSTJÓRN 

SKOÐUNARFERÐIR  

Í BOÐI
ÐIR  

VERÐ FRÁ 

   86.900,-

17. - 24. JÚNÍ
Junior svíta með morgunverði.

VERÐ FRÁ 129.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 151.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

14. - 21. JÚNÍ
Íbúð með tveimur svefnherbergjum.

VERÐ FRÁ 86.900 KR.
Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn.  

Verð frá 92.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

24. JÚNÍ - 1. JÚLÍ
Smáhýsi með tveimur svefnherbergjum.

VERÐ FRÁ 111.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 128.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

16. – 23. ÁGÚST
Tvíbýli með öllu inniföldu.

VERÐ FRÁ 132.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 158.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

19. - 26. ÁGÚST 
Tvíbýli með morgunverði.

VERÐ FRÁ 129.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 153.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

14. - 21. JÚNÍ
Tvíbýli með hálfu fæði. 

VERÐ FRÁ 111.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 131.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

VITAL SUITES ****
KANARÍ

PIERRE VACANCES *** 
ALMERÍA

BUNGALOWS PARQUE CRISTOBAL *** 
KANARÍ

ZORAIDA GARDEN ****
ALMERÍA

LOPESAN BAOBAB RESORT ***** 
KANARÍ

RH IFACH ****
CALPE

ALLT 
INNIFALIÐ

HÁLFT 
FÆÐI



TENERIFE ALMERÍACALPE

21. – 28. JÚNÍ
Tvíbýli með hálfu fæði.

VERÐ FRÁ 112.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 128.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

13. - 22. JÚNÍ
Tvíbýli með morgunverði.

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 113.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

20. JÚNÍ - 1.JÚLÍ 
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ 115.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 142.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

14. – 18. JÚNÍ
Íbúð með tveimur svefnherbergjum og morgunverði.

VERÐ FRÁ 73.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  

Verð frá 84.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

15. – 24. JÚNÍ
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ 110.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  

Verð frá 151.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

KAKTUS ****
ALBIR

FENALS GARDEN **** 
LLORET DE MAR

GREEN GARDEN RESORT & SUITES ****
TENERIFE

EL PLANTIO GOLF RESORT **** 
ALICANTE

CORAL COMPOSTELA BEACH GOLF *** 
TENERIFE

SJÁÐU MEIRA Á 
URVALUTSYN.IS

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

HÁLFT 
FÆÐI

LÖNG 
HELGI

ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS

VERÐ ERU BIRT M
EÐ FYRIRVARA UM

 PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.



Mér líður mjög vel 

hérna og kann vel 

við það traust og þá virð-

ingu sem mér hefur verið 

sýnd í störfum mínum. 

Þorlákur Árnason

Ég finn það vel á 

leikmönnum hvað 

sigurinn gegn Albaníu gerði 

mikið fyrir sjálfstraustið. 

Við erum ferskir og spenntir 

fyrir þessum leik. 

Aron Einar Gunnarsson

FÓTBOLTI Ísland fær Tyrkland í 
heimsókn á Laugardalsvöllinn í 
undankeppni EM 2020 í knatt-
spyrnu karla í kvöld. Tyrkland 
mætir til þessa leiks með mikið 
sjálfstraust en liðið er taplaust eftir 
fyrstu þrjár umferðir undankeppn-
innar og lagði ríkjandi heimsmeist-
ara Frakka að velli í Konya í síðustu 
umferð undankeppninnar.

Íslenska liðið hefur einnig byrjað 
undankeppnina vel en liðið vann 
lífsnauðsynlegan sigur gegn Alban-
íu á laugardaginn og það mátti ber-
sýnilega merkja það á leikmönnum 
liðsins og Erik Hamrén þjálfara, sem 
mikil pressa hefur verið á, að sigur-
inn hafði mikla þýðingu. Hamrén 
og Aron Einar Gunnarsson voru 
sammála um það á blaðamanna-
fundi sem haldinn var í gær að 
sigurinn gegn Albaníu hefði veitt 
liðinu sjálfstraust. 

Að sama skapi áréttuðu þeir að 
fram undan væri erfiður leikur 
og árangur Tyrklands í undan-
keppninni fram að þessu sýndi 
fram á styrkleika liðsins. Ísland 
hefur mætt Tyrklandi í síðustu 
tveimur undankeppnum stórmóta 
og íslenska liðið hefur haft gott tak 
á því tyrkneska. Ísland hefur sigrað 
í þremur af fjórum síðustu leikjum 
liðanna. Hins vegar ber að nefna 
að miklar breytingar hafa orðið á 
tyrkneska liðinu undir stjórn Senol 
Gunes og sem dæmi má nefna að 
einungis þrír af þeim fjór tán leik-
mönnum sem tóku þátt í að leggja 
Frakka að velli um helgina spiluðu 
í fræknum sigri Íslands í Eskisehir 
í undankeppni HM 2018 árið 2017.

Birkir og Jóhann Berg tæpir
„Við erum mjög spenntir fyrir þeirri 
miklu áskorun að etja kappi við 
sterkt lið Tyrklands hér á heima-
velli okkar. Við settum okkar það 
markmið að fá sex stig út úr leikj-
unum við Albaníu og Tyrkland og 
það hefur ekkert breyst. Við förum 

í þennan leik til að bera sigur úr 
býtum þrátt fyrir að við gerum 
okkur grein fyrir að það verði 
strembið. Tyrkir hafa haft betur 
í fyrstu þremur leikjum undan-
keppninnar án þess að fá á sig mark 
sem sýnir hversu öf lugt liðið er,“ 
sagði Hamrén um andstæðing 
kvöldsins.

„Við erum hins vegar líka með 
gott lið og sigurinn gegn Alban-
íu veitti liðinu mikið sjálfstraust. 
Eftir erfiðan kaf la höfum við nú 
sigrað í tveimur af síðustu þremur 

leikjum okkar og það sést vel á leik-
mönnum liðsins að sjálfsöryggið 
er að aukast. Nú er bara að halda 
áfram á þessari braut,“ sagði Svíinn 
en hann sagði alla leikmenn liðsins 
leikfæra. Þar á meðal Jóhann Berg 
Guðmundsson sem fór af velli eftir 
tæpan klukkutíma í leiknum á móti 
Albaníu vegna stífleika og eymsla í 
kálfa. Jóhann Berg og Birkir Bjarna-
son, sem fékk högg á hnéð í leikn-
um gegn Albaníu, eru tæpir vegna 
meiðsla sinna.

„Við spiluðum vel á móti Albaníu 

og náðum að spila varnarleikinn 
þannig að við værum með þá fyrir 
framan okkur lungann úr leiknum. 
Þannig líður okkur best og við 
náum upp okkar besta leik. Tyrkir 
spiluðu mjög vel á móti Frökkum, 
voru þéttir til baka og sóttu hratt. 
Ég held að við verðum meira í því 
hlutverki að verjast aftarlega á 
móti tyrkneska liðinu og það ætti að 
henta okkur vel,“ sagði Aron Einar.

„Ég finn það vel á leikmönnum 
liðsins hvað sigurinn gegn Alban-
íu gerði mikið fyrir sjálfstraustið. 

Ég og aðrir leikmenn liðsins erum 
ferskir og spenntir fyrir þessum 
leik. Endurheimtin hefur gengið 
vel og það er mikil orka í liðinu og 
menn eru staðráðnir í að sækja þrjú 
stig í þessum leik,“ sagði fyrirliðinn.

Hasar í aðdraganda leiksins
Nokkurt uppþot átti sér stað hjá 
tyrkneska hópnum á ferðalaginu 
frá Konya til Keflavíkur. Leikmenn 
og forráðamenn liðsins voru ekki 
sáttir við að þurfa að gangast undir 
jafn umfangsmikið öryggiseftirlit 
og raun bar vitni. Utanríkisráð-
herra Tyrklands tjáði sig um málið 
og sendiráði Íslands hefur borist 
kvörtun vegna málsins. 

Belgískur ferðamaður reitti svo 
tyrkneska knattspyrnuáhuga-
menn til reiði með því að beina 
upp þvotta bursta að Emre fyrirliða 
á meðan hann var í viðtali við tyrk-
neska fjölmiðla. Þá var þó nokkur 
hiti í tyrkneskum fjölmiðlamönn-
um á blaðamannafundi íslenska 
liðsins sem haldinn var í aðdrag-
anda leiksins þar sem þeir voru ekki 
sáttir við að hann væri ekki þýddur 
á tyrkneska tungu.

Um kvöldmatarleytið munu svo 
leikmann takast á um þrjú mjög 
mikilvæg stig í baráttunni um að 
tryggja sér beint sæti á lokakeppni 
EM 2020. Íslenskur sigur myndi 
setja liðið í ansi góða stöðu í vegferð 
sinni til að tryggja sér farseðilinn á 
þriðja stórmótið í röð.
hjorvaro@frettabladid.is   

Reyna að stöðva sigurgöngu Tyrkja 
Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu leikur í kvöld við Tyrkland í fjórðu umferð í undankeppni EM 2020 en leikurinn fer fram á 
Laugardalsvellinum. Tyrkir eru taplausir á toppi riðilsins en Ísland og Frakkland fylgja fast á hæla tyrkneska liðinu með sex stig.  

FÓTBOLTI Þorlákur Árnason hefur 
verið yfirmaður knattspyrnumála 
hjá knattspyrnusambandinu í Hong 
Kong í fimm mánuði. Þetta fyrsta 
misseri í starfi hefur verði við-
burðaríkt og Þorlákur hefur verið 
önnum kafinn við hin ýmsu verk-
efni. Hann segir menningarmun-
inn á milli Íslands og Hong Kong 
ekki ýkja mikinn en hins vegar séu 
teknar ákvarðanir í knattspyrnu-
heiminum þar ytra sem veki furðu 
hjá honum og hann hafi tamið sér 
að hafa húmor fyrir því hvernig 
menn hjá félagsliðum landsins og í 
deildarkeppninni þar í landi vinna.

„Það hefur verið of boðslega 
mikið að gera og eftir á að hyggja 
er ég bara mjög ánægður með það. 
Verkefnin sem ég hef tekið að mér 
eru mörg og mismunandi og það 
hefur hjálpað mér að aðlagast 
f ljótt og vel að vera önnum kafinn í 
starfi mínu. Hér hef ég fengið sterkt 
bakland hjá knattspyrnusam-
bandinu til þess að innleiða mína 
hugmyndafræði og koma mínum 
stefnuatriðum á koppinn,“ segir 
Þorlákur í samtali við Fréttablaðið 
um fyrstu mánuði sína í fjarlægu 
landi.

„Hér eru milljarðamæringar sem 
standa að félagsliðunum í landinu 

og stjórn knattspyrnusambandsins 
er skipuð sterkum karakterum. Ég 
hef fengið mikið traust til þess að 
vinna hlutina eftir eigin höfði og ég 
er mjög þakklátur fyrir það. Í Asíu 
eru oft miklar breytingar gerðar á 
skömmum tíma og meðallíftími 
manna í starfinu sem ég sinni er 
tæpt ár en ég gerði þriggja ára samn-
ing og ég býst við að klára þann 
samning. Mér líður mjög vel hérna 
og kann vel við það traust og þá 
virðingu sem mér hefur verið sýnd 
í störfum mínum. Ég er að umbylta 
kerfinu hérna og það hefur verið 
tekið vel í það,“ segir þessi reynslu-
mikli þjálfari og stjórnandi. 

Byrjaði á því að breyta um 
hugsunarhátt
„Þegar ég kom hingað var kúltúrinn 
sá að draga leikmenn í dilka við 
átta ára aldur og knattspyrnusam-
bandið bar hitann og þungann af 
öllu akademíustarfi í landinu. Ég 
hef breytt kerfinu á þann hátt að 
fram að 13 ára aldri er áhersla lögð 
á að leikmenn fái jöfn tækifæri og 
akademíuhugsunin er í lágmarki. Þá 
leggjum við meiri ábyrgð á félögin 
sjálf, bæði í barna- og unglingastarf-
inu og þegar kemur að starfrækslu 
akademía. Við 14 ára aldurinn 

förum við hjá knattspyrnusam-
bandinu hins vegar að taka til okkar 
leikmenn sem skara fram úr og þróa 
þeirra leik,“ segir hann um þau 
atriði sem hann hefur lagt áherslu 
á fyrstu mánuðina.

„Ég tók eftir því þegar ég kom 
hingað að leikmenn í deildinni og 
í landsliðinu voru orðnir helst til 
gamlir og það vantaði upp á fram-
tíðarsýn við að gefa ungum og efni-

legum leikmönnum tækifæri bæði 
í deildinni og í landsliðinu. Eftir að 
mér var falið að aðstoða við þjálfun 
A-landsliðsins tókum við inn einn 
16 ára leikmann og annan 18 ára 
í hópinn til þess að búa þá undir 
framtíðina og plægja akurinn fyrir 
komandi tíma. Svo vantaði upp-
alda Hong Kong-búa í liðið og við 
höfum gert bragarbót á því,“ segir 
Þorlákur sem tók fljótlega við sem 
aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins 
eftir komu sína til Hong Kong.

„Við erum að fara inn í undan-
keppni HM 2022 og svo komumst 
við í úrslitakeppni Austur-Asíubik-
arsins. Ég sé fyrir mér að klára þetta 
ár í starfi í þjálfarateymi karlalands-
liðsins en einbeita mér svo að fullu 
að starfi mínu sem yfirmaður knatt-
spyrnumála sem er mjög viðamikið 
starf. Þar er ég sem dæmi að inn-
leiða UEFA Elite-menntunarkerfið 
fyrir þjálfara hér í landi auk þess að 
halda áfram að þróa og bæta leik-
menn landsins sem er spennandi 
og skemmtilegt verkefni. 

Það eru mikil sóknarfæri hér í 
landi sem og annars staðar í Asíu 
og ég er mjög spenntur fyrir næstu 
árum hér,“ segir Skagamaðurinn um 
framhaldið. 
hjorvaro@frettabladid.is

Vikulega teknar mjög sérstakar ákvarðanir

Þorlákur Árnason hefur starfað í Hong Kong í tæpt hálft ár og líkar vel.

Aron Einar Gunnarsson og félagar hans í íslenska liðinu mæta Tyrkjum á Laugardalsvelli í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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KYNNINGARBLAÐ

Sandra Lárusdóttir, eigandi Heilsu og útlits, með dóttur sinni Guðnýju Eyjólfsdóttur sem starfar við hlið móður sinnar á stofunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Heilsa
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Osushi 
Tryggvagötu

30% afsláttur 
í hádeginu alla virka daga 

Það besta sem fyrir 
mig hefur komið
Sandra Lárusdóttir, eigandi Heilsu og útlits, býður í 5 ára afmæli stofunnar á 
föstudag. Sandra sérhæfir sig í heilsutækjum frá þýska heilsuvöruframleið-
andanum Weyergans og segir góða líðan skipta alla máli. Í boði verða freist-
andi afmælistilboð, ljúfar veitingar og hægt er að skoða tækin í návígi. ➛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,

Hér má sjá Tinnu Barkardóttur í sogæðameðferð í VacuMed heilsutækinu sem losar um bólgur og bjúg og örvar blóðflæði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Súrefnishjálmur og sogæðastígvél hafa góða og fjölþætta virkni á heilsuna.

Ég átti eitt vafningsteppi þegar 
ég opnaði stofuna í 150 fer-
metra húsnæði og það þótti 

stappa nærri brjálæði. Ég var hins 
vegar full sannfæringar, trúar og 
trausts á sjálfa mig og það sannaði 
sig fljótt að ég hafði gert rétt,“ segir 
Sandra Lárusdóttir sem sagði upp 
starfi sínu sem einkaþjálfari fyrir 
fimm árum til að stofna líkams-
meðferðar- og snyrtistofuna Heilsu 
og útlit.

„Mig langaði að helga krafta 
mína því að aðstoða fólk við að ná 
betri heilsu og sé ekki eftir því. Það 
er það besta sem fyrir mig hefur 
komið. Mér finnst yndislegt að 
geta hlúð að fólki og verða vitni að 
góðum árangri.“

Geimvísindi sem virka
Sandra er umboðsmaður fyrir 
þýsku heilsutækin frá Weyergans 
hér á landi. Þau eiga yfir þrjátíu 
ára sögu og eru notuð með undra-
verðum árangri á sjúkrahúsum og 
heilbrigðisstofnunum í Þýskalandi.

„Tækin Vacu Sport og Vacu Med 
voru upphaflega fundin upp fyrir 
Geimferðastofnun Bandaríkjanna, 
NASA. Geimfarar voru settir í með-
ferð í tækjunum þegar þeir komu 
úr geimferðum svo hægt væri að 
þrýstijafna þá en lofttæmisþrýst-
ingurinn eykur súrefnis- og blóð-
flæði um líkamann sem hraðar 
mjög bataferli og endurhæfingu 
eftir slys, aðgerðir og meiðsl,“ 
útskýrir Sandra um árangursrík og 
viðurkennd Weyergans-tækin.

„Heilsutækin eru einnig mikið 
notuð af afreksfólki í íþróttum, 
eins og atvinnumönnum í fót-
bolta, íshokkí og ruðningi. Sem 
dæmi eiga knattspyrnumennirnir 
Ronaldo og Nani slík tæki heima, 
sem og Pútín, forseti Rússlands. 
Þau losa fljótt um bólgur og bjúg og 
virka svo vel að maður er stundum 
hissa á þeim undraverða árangri 
sem tækin gefa,“ segir Sandra 
sem er einnig með umboð fyrir 
tækjunum í Færeyjum og á Græn-
landi og senn bætast við Danmörk, 
Noregur og Svíþjóð.

„Ég hef unnið til margra verð-
launa hjá Weyergans og það þykir 
sýnt að ég hef gert vel, lagt hug og 
hjarta í þetta og árangur okkar á 
Íslandi er magnaður. Ég var því 
nýlega boðuð á fund hjá Weyer-
gans í Þýskalandi þar sem óskað 
var eftir að ég tæki við umboði 
tækjanna á Norðurlöndunum. 
Það er mikil áskorun en vel þess 
virði að prófa,“ segir Sandra full 
tilhlökkunar.

Fá loksins bót meina sinna
Heilsutækin hjá Heilsu og útliti 
hafa hjálpað mörgum að ná bata.

„Hér á landi hafa margir læknar 
opnað augun fyrir þessum mögu-
leika í bataferli sjúklinga og eru 
farnir að benda fólki á þennan 
kost við verkjum, bólgum eða 
sogæðavandamálum. Við vinnum 
líka vel með sjúkraþjálfurum því 
meðferðin hjálpar sjúklingum með 
stoðkerfisvandamál, mikinn bjúg, 
lélegt blóðflæði eða fótapirring. 
Sömuleiðis þeim sem hafa farið í 
mjaðmakúluskipti eða hnjáliða-
skipti. Þetta er góð meðferð eftir 
margs konar aðgerðir og við höfum 
séð undraverðan árangur. Í sumum 
tilfellum hefur fólk áður prófað öll 
möguleg úrræði án þess að fá hjálp 
og fæstir vilja taka inn bjúgtöflur í 
langan tíma,“ upplýsir Sandra um 
heilsufarslegan ávinning þess að 
njóta meðferðar í Weyergans-tækj-
unum.

„Þeir sem hafa prófað tækin einu 
sinni koma aftur og aftur. Reynslan 
hefur einungis verið frábær og 
meðferðin er algjörlega sársauka-
laus. Hún hentar vel þeim sem 
hafa nýlega farið í aðgerðir vegna 
vandamála í liðum og þeim sem 
eru með bólgur í handleggjum, 
hnakka eða öxlum. Þá hefur með-
ferðin verið mikið notuð á sjúkra-

húsum í Þýskalandi við bólgum 
sem myndast eftir brjóstnám,“ 
útskýrir Sandra og meðferðin 
gagnast sömuleiðis mjög vel gegn 
krónískum verkjum.

„Margir sem koma til okkar tala 
um að fá ekki bót meina sinna og 
fólk sem er orðið fullorðið segist 
þrá að líða betur. Það talar um að 
líf þeirra sé ekki búið þótt það sé 
komið á eftirlaunaaldurinn og 
að það langi að taka virkan þátt í 
lífinu. Þá skaðar ekki að láta reyna 
á þessa náttúrulegu og heilbrigðu 
leið til heilsubótar.“

Sogæðanudd góð forvörn
Í boði eru mismunandi meðferðir 
sem henta ólíkum vandamálum og 
tekur hver meðferð frá 20 upp í 40 
mínútur. Mælt er með tíu skiptum 
til að ná góðum árangri.

„Fyrir utan sogæðastígvél 
og sogæðatækin VacuSport og 
VacuMed erum við með vafninga 
fyrir appelsínuhúð og bólgur. Þess 

má geta að sogæðanudd er einnig 
afar góð forvörn fyrir hjarta- og 
æðakerfi líkamans og mikið um 
að læknar sendi til okkar fólk í for-
varnarskyni,“ upplýsir Sandra sem 
tvöfaldaði nýlega stærð stofunnar.

„Það var þörf á fleiri meðferðar-
herbergjum og vélum og einn 
daginn var ég hætt að geta snúið 
mér við. Eftirspurn eftir meðferð-
um hefur stóraukist og nú getum 
við líka þjónustað enn betur fólk 
með hreyfihömlun því við höfum 
tekið í notkun VacuSport með 
sleða,“ segir Sandra sem uppsker 
daglega innileg faðmlög frá fólki 
sem upplifir mikla vellíðan eftir 
meðferðirnar.

„Hingað sækir fólk með stoð-
kerfisvandamál; flugfreyjur, 
íþróttafólk, fólk með slæmt æða-
kerfi, fólk sem er að ná sér eftir 
aðgerðir eða hreinlega fólk sem 
þjáist af síþreytu. Það á sameigin-
legt að finna á sér mikinn mun. Það 
á auðveldara með gang, líður betur 

í fótunum og losnar við fótapirring 
og bjúg. Við finnum því fyrir miklu 
þakklæti og ein var svo ánægð með 
þjónustuna að hún gaf stofunni 
nýja vél. Hún kom til okkar í hjóla-
stól en spilar nú golf á Spáni.“

Tannhvíttun og fitufrysting
Eiginmaður Söndru, Eyjólfur Krist-
jánsson, er útlærður í tannhvíttun 
og hefur boðið upp á slíkt með 
góðum árangri hjá Heilsu og útliti.

„Ég hef áhuga á að bjóða upp 
á heildrænar lausnir og ráðgjöf. 
Meðferðarúrræðin eru því marg-
vísleg og alltaf bætist við nýtt,“ 
segir Sandra sem býður meðal 
annars upp á fitufrystingu með 
góðum árangri. „Fitufrysting er 
náttúruleg meðferð þar sem kuldi 
er notaður til að frysta og fjarlægja 
fitufrumur. Fitufrumurnar skolast 
síðan út með sogæðakerfinu og við 
getum flýtt fyrir ferlinu með því að 
tvinna saman sogæðameðferð við 
fitufrystinguna,“ útskýrir Sandra 
og tekur fram að alltaf sé passað 
að nota hæfilegan kulda sem valdi 
engum skaða.

Þá er ótalinn súrefnishjálmur 
sem nýtur mikilla vinsælda á 
stofunni.

„Súrefnishjálmurinn hefur vakið 
mikla athygli. Hann hentar fólki 
með kvíða, asma eða mígreni, 
en líka þeim sem eru með slæma 
húð. Nýjasti hjálmurinn er með 
innrauðum ljósum sem auka þétt-
ingu húðar, draga úr rósroða og 
öramyndun og eykur kollagen í 
húð. Hann er góður gegn streitu og 
eflir ónæmiskerfið og oft brotnar 
fólk saman þegar það slakar á í 
súrefnishjálminum og fer í gegnum 
tilfinningalíf sitt,“ upplýsir Sandra 
og bætir við að sums staðar í heim-
inum mæti fólk gagngert í súrefnis-
stöðvar til að hlaða batteríin.

„Það er æðislegt að geta loks 
boðið upp á þessa ljósa- og súr-
efnismeðferð sem hefur yngjandi 
áhrif, rétt eins og Michael Jackson 
og Madonna reyndu á eigin skinni 
til að vera hvað unglegust. Þetta er 
því algjört töfratæki,“ segir Sandra.

24 karata gullmaski
Meðal nýjunga hjá Heilsu og útliti 
er taílenskt nudd sem stundum er 
kallað jóganudd og veldur góðu 
orkuflæði um líkamann. Sandra 
er líka með umboð fyrir spænska 
hágæða húðvörumerkið Casmara, 
sem var fyrst til að framleiða 
gúmmímaska og á stofunni er 

meðal annars hægt að fá 24k gull-
maska.

„Nýlega fengum við umboð fyrir 
FitLine-vítamín sem eru viður-
kennd af Evrópusambandinu og 
standast alþjóðlegar öryggiskröfur 
um gæði og hreinleika. Vítamínin 
eru orðin þau allra vinsælustu á 
Íslandi, með yfir þúsund áskrifend-
ur,“ upplýsir Sandra um FitLine sem 
er 100 prósent náttúrulegt vítamín, 
unnið úr hreinni matvöru.

„FitLine er bylting. Vítamínið 
kemur í duftformi sem er blandað 
í vatn og upptakan er því 100 pró-
sent. Það samsvarar því að drekka 
eitt og hálft kíló af grænmeti á dag 
og hjálpar fólki með meltingu, 
orku og svefn,“ upplýsir Sandra og 
bendir á að hægt sé að fá kynn-
ingarpakka. „Þá getur fólk leitað 
til okkar og bókað ráðgjöf bæði 
varðandi líkamlega heilsu og fæðu-
bótarefnin.“

Allt starfsfólk Heilsu og útlits er 
faglært og hefur sótt námskeið til 
að mega stjórna tækjunum. Sjálf 
er Sandra með leyfi til að kenna 
á tækin og útskrifast senn sem 
meistari.

„Við fögnum nú fimm ára afmæli 
og því að í dag hafa tíu útibú orðið 
sér úti um Weyergans-tæki hjá 
okkur og ekkert lát er á því. Það er 
ánægjulegt að hægt sé að þjónusta 
fólk í sinni heimabyggð með bestu 
heilsutækjum heims,“ segir Sandra 
sem býður gestum og gangandi í 
afmæli föstudaginn 14. júní.

„Við ætlum að gleðjast og vera 
með opið hús á milli klukkan 17 
og 19, þar sem allir eru hjartanlega 
velkomnir að fá sér léttar veitingar, 
skoða stofuna og tækin og njóta 
glæsilegra afmælistilboða í tilefni 
dagsins. Sjón er sögu ríkari.“

Stofur sem bjóða upp á sogæða-
nudd með Weyergans-tækjum 
eru: Heilsustofan Eygló á Sel-
fossi, Heilsu- og fegrunarstofa 
Huldu í Borgartúni, Weyergans 
Stúdíó á Siglufirði, Gallery 730 á 
Reyðarfirði, Nuddstofa Margrétar 
í Borgarnesi, Heilsa og Líðan á 
Akureyri, Heilsueyjan Spa í Vest-
mannaeyjum, Táin og Strata á 
Sauðárkróki og Guðbjörg Bowen-
tæknir í Njarðvík.

Heilsa og útlit er í Hlíðar smára 17. 
Hafið samband í síma 562 6969 til 
að bóka tíma, fá fría ráðgjöf um 
meðferðir eða kynna sér vítamín-
in. Nánar á heilsaogutlit.is
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Fasteignamarkaðurinn ehf. sími 570 4500 kynnir til 
sölu virkilega fallegt og sjarmerandi 225,9 fermetra 
einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldu 44,9 

fermetra sérstæðu bakhúsi (vinnustofa), sem hefur 
verið breytt í stúdíóíbúð, ásamt ca. 12 fermetra óskráðu 
verkstæði í bakgarði, sem er nýtt sem geymsla/vinnu-
herbergi.

Arkitekt hússins er Albína Thordarson og er húsið 
staðsett í rólegri götu, sannkallaðri sveit í borg, við 
Krókabyggð í Mosfellsbæ. Húsið er 6 herbergja (3 svefn-
herbergi og 3 stofur) auk stúdíóíbúðar í bakhúsi.

Aðalhæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, gestasalerni, 
svefngang, hjónaherbergi, 2 svefnherbergi, rúmgóða 
stofu, stóran sólskála, baðherbergi og þvottahúsi. Eld-
húsið er með hvít/viðar eldhúsinnréttingu. Eldavél með 
keramikhelluborði. Gluggar til norðvesturs og borð-
krókur.

Stofan er rúmgóð með mikilli lofthæð. Gluggar til 
suðausturs og er inngengt í stóran sólskála frá stofu. 
Gengið upp fallegan viðarstiga úr stofu á efri hæð húss-
ins. Hjónaherbergi er með aukinni lofthæð og gluggum 
til suðausturs og suðvesturs. Snyrtingin er flísalögð í gólf 
og veggi. Sturta, handklæðaofn og útloftun. Þvottahús 
er rúmgott með innréttingu, vaski og sérútgangi. Um 20 
fermetra sólstofa með flísum á gólfi og hita í gólfi.

Húsið lítur vel út að utan og hefur fengið gott viðhald 
í gegnum árin. Garðurinn er sérstaklega glæsilegur 
með hellulagðri verönd á baklóð til suðurs með útgengi 
frá stórum sólskála. Fallegur gróður, heitur pottur og 

tjörn eru í bakgarði og er mikil veðursæld á lóðinni sem 
er 1054,2 fermetrar að stærð. Innkeyrslur eru beggja 
vegna við húsið, alls 3-4 bílastæði. Falleg og vönduð 
hraunhleðsla er á lóðarmörkum. Snjóbræðsla er undir 
hellulagðri innkeyrslu suðvestan megin við hús en 
náttúruleg steinlögn hinum megin. Virkilega fallegur 
gróður á lóðinni sem hefur verið vel hirt í gegnum árin. 
Staðsetningin er frábær með fallegum gönguleiðum að 
Varmá, Reykjalundi, Helgafelli, Hafravatni og öðrum 
náttúruperlum. Barnvæn staðsetning þar sem stutt er í 
leikskóla (Reykjakot) og grunnskóla (Krikaskóla).

Allar nánari upplýsingar veitir Heimir Hallgrímsson, 
lögg. fasteignasali, í síma 570 4500 eða á netfanginu 
heimir@fastmark.is.

Sjarmerandi hús í Mosfellsbæ

Fallegt og sérstakt hús er til sölu í Mosfellsbæ.

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

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Lynghvammur 3 - 220 Hf 

 
291,3 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu/
herbergi, stofu, eldhús, fimm svefnher-
bergi, baðherbergi og bílskúr með ágætri 
geymslu.  Eignin stendur á 864 m2 lóð í 
rólegu hverfi. V. 83,9 m.

Vogatunga 79 81 og 83 

 
Falleg og vel skipulögð raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr í byggingu. Tilbúið til 
innréttinga. - Fallegt útsýni. Á jarðhæð er 
forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottaherbergi, og geymsla. Á efri 
hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og svalir.  V. 63,9 og 64,9 m.

Austurströnd 6 - 170 Seltjararnes 

 
Björt og snyrtileg 55,7 fm íbúð á 3. hæð 
(gengið beint inn á hæðina frá Nesvegi), 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.  Mjög 
fallegt sjávarústýni og til Esjunnar. Stórar 
svalir.  Stutt í verslun og þjónustu. 
V. 35,7 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Einstök staðsetning í suðurhlíð Lágfells með miklu útsýni.  Landið er samtals 44,7 
hektarar. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Mosfellsbæjar er gert ráð fyrir íbúðarbyggð 
á landinu.

Landið liggur austan við Vesturlandsveginn þegar ekið er inn í Mosfellsbæ frá  
Reykjavík.  Landið hallar frá norð-austri til suð-vesturs. Frá landinu er gríðarmikið útsýni 
til höfuðborgar innar og út á Sundin.  Landið er að hluta til tún og mólendi, en auk þess er 
fellið Lágafell hluti landsins. Aðkoma að landinu er í gegnum hringtorgið við Langatanga í 
miðbæ Mosfellsbæjar, sama aðkoma og er að Lágafellskirkju. Hér er um einstakt tækifæri 
fyrir fjársterka aðila að tryggja sér stórt landsvæði á höfuðborgarsvæðinu. 

Allar nánari upplýsingar gefur Svanþór Einarsson, löggiltur fasteignasali, 
í síma 586-8080 og 698-8555.

Jörðin Lágafell í Mosfellsbæ

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Laus strax

159,7 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr.  
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarps-
herbergi, forstofu, hol, baðherbergi, eldhús, 
stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. 
Flísar eru á gólfum. Gólfhiti. Steypt bílastæði 
með hitabræðslu. Stór afgirt timburverönd í 
suðurátt. 

V. 68,9 m.

Laxatunga 76 - 270 Mosfellsbær 

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

V. 89,0 m.

Leirvogstunga 17 - 270 Mosfellsbær 

Ný 125,4 m2, 5 herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 
bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Fjögur 
svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvotta-
hús, eldhús, stofa og borðstofa. Sérgeymsla 
í kjallara. 

V. 53,9 m.

Gerplustræti 31 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt og skemmtilega hannað 278,8 m2 
einbýlishús með bílskúr á glæsilegum útsýnis-
stað innst í lokuðum botnlanga. Eignin skiptist 
í stofu/borðstofu, eldhús, þrjú barnaherbergi, 
eitt gesta/vinnherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og baðherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, hol, geymslu og bílskúr. Stór 
timburverönd í suðvesturátt. 

V. 96,9 m.

Skálahlíð 21 - 270 Mosfellsbær 

  

Laus strax

Laus strax

Laust við kaupsamning

Laus strax

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.

ti  öfn  orna rði.
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!
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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

Ragnar
sölufulltrúi
844 6516

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12. júní kl. 17.30-18.00

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

Verð: 64.500.000  |  Herbergi: 4ra  |  Stærð: 115,4 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. júní kl. 18:30 -19:00

Seljaland 1    108 Reykjavík 

2ja herbergja íbúð í kjallara á góðum stað í Fossvoginum, alls 48.9 fm. Íbúðin 
skiptist í flísalagt anddyri, eldhús, stofu, svefnherbergi, geymslu/fataherbergi og 
rúmgott baðherbergi. Íbúðin er að miklum hluta til upprunaleg. Fullkomin fyrsta 
eign fyrir laghenta aðila.  
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 48.9 m2      

28.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12. júní kl.17:30 - 18:00

Dalsel 34    109 Reykjavík 47.900.000

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á 2.hæð ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Stofa er rúmgóð og björt, eldhús með góðri hvítri innréttingu og 
baðherbergi flísalagt með stórum sturtuklefa og góðri innréttingu, tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara í innréttingu. 4 góð svefnherbergi, suð-austur svalir út frá 
svefnherbergisgangi. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 145,5 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12. júní kl. 18:30 – 19:00

Jörfabakki 32    109 Reykjavík 38.500.000

Mjög góð 4-5 herbergja 111,0 fm endaíbúð á 2. Hæð í snyrtilegu fjölbýli. Eignin 
skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 4 svefnherbergi, eitt er staðsett í kjallara og 
eitt herbergi hefur verið opnað og er í dag nýtt sem sjónvarpsstofa, þvottahús er 
innan íbúðar og geymsla er í sameign. Mjög góð íbúð með mikla nýtingarmögu-
leika. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 111,0 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. júní kl. 17:30 -18:00

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 fimmtudaginn 13. júní kl.18:30 - 19:00

Hamrabyggð 6    220 Hafnarfirði 84.500.000

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr. Húsið 
er vel búið vönduðum innréttingum, stórt eldhús með eyju og steinn á borðum, rúmgóð 
björt stofa með útgengi á verönd, hjónaherbergi með miklu skápaplássi, 3 barnaherbergi, 
gestasnyrting og baðherbergi auk sturtuherbergis, þvottahús með góðri innréttingu.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 203,0 m2

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

• Fullbúnar íbúðir án góflefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta gófl efnum 

við kaupverð

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónustukjar-

na og falleg útivistarsvæði

Afhending fyrstu íbúða í maí 2019

KYNNING þriðjudaginn 11. júní kl. 17:00-18:00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

UPPLÝSINGAR Í SÍMA

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 13. júní kl. 17:30 – 18:00

Úlfarsbraut 80    113 Reykjavík 47.900.000

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 svefn-
herbergi og þvottahús innan íbúðar. Suð-vestur svalir með svalalokun. Næg bílastæði. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 98,9 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12 júní kl 17.30-18.00

Falleg og vel skipulögð 119,3 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á efri hæð við 
Engivelli 8. Íbúðin er staðsett í góðu og vel viðhöldnu fjórbýlishúsi. Svefnherbergin eru 
þrjú, gólfefni er parket og flísar og innréttingar samrýmdar. Þvottahús og geymsla er innan 
íbúðar. Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla og leikskóla og útsýni yfir hraun og 
leiksvæði. Upplýsingar veitir Jóhanna fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4     Stærð: 119,3 m2

Engjavellir 8     221 Hafnarfirði 49.900.000

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Sölufulltrúi

844 6516

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.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.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag   
frá kl. 17.15 – 17.45
• Góð 102,1 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúð á 3.

hæð, efstu, að meðtaldri sér geymslu við

Kambasel. Húsið var allt sprunguviðgert og

málað árið 2018 og þak yfirfarið sama ár.

• Stofa/borðstofa með útgengi á svalir til austurs.

Tvö herbergi auk þess sem eitt herbergi hefur

verið útbúið í hluta stofu. Þvottaherbergi innan

íbúðar.

• Búið er að endurnýja innréttingu og tæki í eld-

húsi, baðherbergi og gólfefni að hluta.

Staðsetning eignarinnar er mjög góð þaðan
sem stutt er í skóla og leikskóla.

Verð 42,9 millj.

Kambasel 54. 3ja - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag, 
frá kl. 17.30 – 18.00
• Mjög fallegar 120,1 fm. 3ja - 4ra herbergja 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 eftirsóttum stað
við Grandagarðinn.

Verð 63,9 millj.

• 50,0 fm. vel staðsett sumarhús, 20 fm. bátaskýli

og verkfærageymsla á fallegum stað við í Blá-

skógabyggð, á Þingvöllum í landi Miðfells. Góð

verönd er umhverfis húsið

• Húsið byggt á árunum 1993-1995 og stendur

á 8.232,0 fm. eignarlóð með fallegu útsýni út á

Þingvallavatn og til fjalla. Sumarhúsið er í sumar-

húsafélagi 20 bústaða sem heitir Bakkabúar og

stendur við bakka Þingvallavatns.

• Svæðið er afgirt og lokað með símahliði. Um

helmingur lóðar er í fullri ræktun og stutt í góða

veiðistaði (gegn veiðileyfi). Vatn er úr borholu á

staðnum og viðurkennd þriggja þrepa rotþró.

Verð 19,9 millj.

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

hæð með svölum til vesturs í góðu fjölbýlishúsi í 

Grafarvogi.

• Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu. Þrjú góð

herbergi með gluggum til austurs. Eldhús með

Alno innréttingu og góðum borðkrók. Þvottaher-

bergi innan íbúðar.

• Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Snyrti-

leg sameign.

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

Verð 46,5 millj.

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

Sumarhús á eignarlóð í landi Miðfells, Þingvöllum.

 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag   
frá kl. 17.15 – 17.45
• Glæsileg 4ra herbergja 111,9 fm. endaíbúð á

efri hæð að meðtalinni sér geymslu við Arnarás

í Garðabæ. Sérinngangur og gluggar í 3 áttir.

Stórar og skjólsælar suðursvalir með viðar-

klæddu gólfi og miklu útsýni. 

• Rúmgóð og björt stofa. Fallegar mahognyinn-

réttingar í eldhúsi og góð borðaðstaða. Þrjú

herbergi, eitt nýtt sem sjónvarpsstofa í dag.

• Húsið var málað að utan árið 2017. Einstaks

útsýnis nýtur frá íbúðinni.

Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag, frá 
kl. 17.00 – 17.30
• Mjög falleg 128,9 fm. íbúð á 6. hæð og sér

bílastæði í bílageymslu.  Mikils útsýnis nýtur úr

íbúðinni. Svalir til austurs út af stofu.

• Stofa með gólfsíðum gluggum. Opið eldhús við

stofu. Þrjú svefnherbergi. Tvö baðherbergi.

• Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekk-

legan hátt.  Á 7. hæð hússins eru stórar sam-

eiginlegar útsýnissvalir með glerhandriðum.

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

Verð 92,9 millj.

Arnarás 4 - Garðabæ. Efri hæð með sérinngangi.

Mýrargata 26. Glæsileg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð.Flétturimi 8. Góð 4ra herbergja íbúð með svölum til vesturs.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 18.00 – 18.30
• Virkilega falleg og björt 102,4 fm. íbúð á 2. hæð

í góðu fjölbýlishúsi við Eskihlíð auk íbúðarher-

bergis í risi sem hefur aðgengi að snyrtingu og

auk tveggja sér geymslna.

• Húsið að utan var viðgert og málað fyrir 5 árum

síðan og lítur vel út.

• Eldhús með fallegum svartmáluðum innrétt-

ingum. Rúmgóð stofa. Útgengi á svalir til vesturs

úr öðru herberginu. Herbergin eru mjög rúmgóð.

Flísalagt baðherbergi.

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á
rólegum stað miðsvæðis þaðan sem stutt er 
skóla og alla þjónustu.

Verð 47,9 millj.

Vatnsendahlíð í Skorradal. 
Sumarhús á útsýnisstað.
• Vel byggt 71,8 fm. sumarhús að meðtöldu 9,5

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

Eignin stendur við Vatnsendahlíð í Skorradal á

2.508,0 fm. leigulóð með stórkostlegu útsýni yfir

Skorradalsvatn og fjallgarðinn í suðri.

• Aukin lofthæð er í stofu og herbergjum. Rúmgóð

stofa/borðstofa. Þrjú herbergi.

• Stór um 100 fm. afgirt viðarverönd umlykur bú-

staðinn á þrjá vegu. Verönd er yfirbyggð að hluta 

á milli bústaðarins og baðhússins.

Verð 27,9 millj.

Eskihlíð 16. 3ja herbergja íbúð ásamt herbergi í risi.

• Virkilega fallegt 273,3 fm. einbýlishús með 5 

svefnherbergjum á 1.112 fm. lóð við opið svæði

þaðan sem nýtur einstaks útsýnis yfir höfuð-

borgarsvæðið, að Snæfellsjökli, Esjunni og víðar.

• Mjög mikil lofthæð er í stórum hluta hússins,

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

hússins er allt á efri hæð, en bílskúr og geymsla

eru á neðri hæð hússins. 

• Setustofa með arinstæði. Sjónvarpsstofa með

ofanbirtu. Fimm herbergi. Baðherbergi nýlega

endurnýjað.

• Viðarverönd til austurs fyrir framan hús og önnur 

stærri til suðurs og vesturs útaf stofum. Að hluta

til er lóðin villt og viðhaldsfrí.

Verð 87,9 millj.

Austurfold. Vel staðsett einbýlishús við opið svæði.
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MIÐVIKUDAG

fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.  Íbúðinni fylgir

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

heitum potti og harðviðargólfi og 8,9 fm. svalir

eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með

harðviðargólfi.  Mjög stórir gluggar með þreföldu

gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.

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

Verð 99,5 millj.

Skúlagata 32. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.
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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

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

HÁTEIGSVEGUR 25
105 REYKJAVÍK

Falleg og sjarmerandi 77,3 fm, 4 herbergja íbúð. Rúmgott 
aukaherbergi er í kjallara með sameiginlegu klósetti og sturtu, 
góð útleigueining. V. 42,5 m
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

HRINGBRAUT 24
101 REYKJAVÍK

58.2 fm 2 herb. íbúð í kjallara í fjórbýli á ágætum stað í miðborginni, 
steinsnar í HÍ. Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a. baðherbergi, gólfefni, 
innréttingar og fl. Til afhendingar við kaupsamning.  V. 32,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

KÖTLUFELL 3
111 REYKJAVÍK

VALLARÁS 2
110 REYKJAVÍK

Mjög góð 79.1 fm 3 herbergja íbúð sem hefur verið töluvert 
endurnýjuð.  Húsið hefur nýlega verið álklætt og þak yfirfarið.
 V. 32,0 m
Opið hús þriðjudaginn 11. júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

Björt 42,1 fm herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu á 3 hæð. 
Afhending við kaupsamning.  V. 26,5 m
Opið hús þriðjudaginn 11. júní milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Áramann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, 
armann@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

 96,6 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð. Verið er að klára viðgerðir og 
viðhald utanhúss. Seljandi greiðir þessar framkvæmdir. V. 49,5 m
Opið hús þriðjudaginn 11. júní milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is

BOÐAGRANDI 6
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
126.4 fm 4 herb. íbúð með bílskúr í mjög góðu fjölbýlishúsi.  
Tvennar svalir.   V. 48,9 m
Opið hús þriðjudaginn 11. júní milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

ÁLFTAMÝRI 6
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

HRAUNBÆR 56
110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
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 þriðjudaginn 11. júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

151,1 fm björt og falleg 5 herbergja efri sérhæð með sérinngangi á eftirsóttum stað í Þingholtunum. Þrjú svefnherbergi og tvær 
samliggjandi stofur. Aukin lofthæð í íbúðinni. Húsið teiknaði Einar Sveinsson arkitekt. Draumastaðsetning við Hljómskálagarðinn.
V. 72,9 m
Opið hús miðvikudaginn 12. júní milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg. fs. s. 847 7000, armann@eignamidlun.is

SÓLEYJARGATA 23
101 REYKJAVÍK

GRUNDARLAND 24
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Einstaklega vel staðsett mikið endurnýjað einbýli á einni hæð neðst í Fossvoginum með tvöföldum bílskúr.  Húsið er innst í 
botnlanga fyrir ofan götu á stórri lóð við opið svæði.  Lóðin er með 90 fm timburverönd og skjólgirðingum. 
Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar, gólfefni eru gegnheilt parket og granít.
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Um er að ræða 286,5 fm einstakt einbýlishús. Húsið er teiknað af Gísla Halldórssýni arkitekt árið 1955. Suður garður og útsýni út á sjó. 
Örstutt er út á Ægisíðu. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu.  Húsið hefur tölvert verið endurnýjað á s.l. árum, m.a. steypuviðgert og málað 
fyrir tveimur árum, drenlagnir endurnýjaðar 2006 og verið er að endurnýja þak. V. 150,0 m
Nánari uppl. Áramann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, armann@eignamidlun.is

LYNGHAGI 15
107 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN



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

Nýtt 214 fm atvinnubil. (möguleiki að stækka milliloft). Um er að 
ræða nýbyggingu sem er staðsett rétt hjá Bauhaus.  Eignin er 
fullbúin og rýmið er afhent við kaupsamning. V. 61,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BERJARIMI 34
112 REYKJAVÍK

LAMBHAGAVEGUR 13
113 REYKJAVÍK - ATVINNUH.

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN
109.5 fm 4 herbergja íbúð með auka herbergi í risi ásamt stæði í 
opinni bílageymslu.    V. 47,9 m
Opið hús þriðjudaginn 11. júní milli kl. 18:00 og kl. 18:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

HRÍSRIMI 30
112 REYKJAVÍK

SUÐURVANGUR 23 B
220 HAFNARFJÖRÐUR

200 fm nútímalegt sérbýli í rólegum botnlanga í hjarta Grafarvogs rétt við góða þjónustu m.a. er leik- og grunnskóli nánast í 
bakgarðinum, matvara og ýmis þjónusta í Spönginni í göngufæri. Húsið er 4-6 herbergja parhús í barnvænu hverfi.  V. 74,4 m
Opið hús þriðjudaginn 11. júmí milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

Mjög góð einstaklega vel skipulögð 115.8 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð í frábærlega vel staðsettu litlu fjölbýli rétt við Víðistaðatún. 
Húsið er byggt 1989. Rúmgóð stofa, þrjú svefnherbergi. Rúmgott eldhús. Getur losnað fljótlega.   V. 47.5 m
Opið hús miðvikudaginn 12. júní 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
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

FOSSAGATA 14
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sólpalli við 
Þinghólsbraut í vesturbæ Kópavogs. V. 43,9 m
Nánari uppl. Áramann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, 
armann@eignamidlun.is

ÞINGHÓLSBRAUT 51
200 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN

GERPLUSTRÆTI 31
270 MOSFELLSBÆR

Ný íbúð laus til afhendingar.  Ný og glæsileg 125.4 fm 5 herbergja 
íbúð. Fjögur góð svefnherbergi, svalir til suðurs, bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Smekklega innréttuð með innréttingum frá Axis. 
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

GERPLUSTRÆTI 17-23
270 MOSFELLSBÆR

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

BÓKIÐ SKOÐUN

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



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

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi ásamt sér 
stæði í bílageymslu. Stórar suður svalir úr stofu, sérstaklega mikið og 
glæsilegt útsýni.

HOLTSVEGUR 25, 210 GBR 53.5M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús fimmtudaginn 13. júní. klukkan 17:30-18:00. 
Mikið endurnýjuð 65,1 fermetra þriggja herbergja íbúð með stórum 
og björtum gluggum, rúmgóðu hjónaherbergi og smekklegu eldhúsi. 

KLEPPSVEGUR 26, 105 RVK 37.5M

OPIÐ HÚS

STEFÁN HRAFN                                895 2049

Fallegt 210 fm  raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Staðsett rétt við Golfvöllinn, stórbrotið útsýni. Vandaðar innréttingar 
og tæki. Saunaklefi.

ÓLAFSGEISLI 11, 113 RVK 84.9M

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR   692 0149

424,8 fm. heil húseign. Húsið er hægt að nýta á margan hátt. T.d. 
sem margar litlar íbúðir, fjölda útleiguherbergja o.fl. Stutt í alla 
þjónustu, göngufæri við Umferðarmiðstöðina.

BERGSTAÐARSTRÆTI 60, 101 RVK TILBOÐ

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR   692 0149

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð með gluggum á þrjá vegu, 
glæsilegt útsýni. Íbúðin er skráð 88,7 fm. Eigninni fylgir 19,5 fm. 
bílskúr.

FROSTAFOLD 4, 112 RVK 43.3M

ERLA D. MAGNÚSDÓTTIR             692 0149

Falleg þriggja herbergja endaíbúð á 5.hæð, skráð 81,4 fm. Gott 
fjölbýlishús í Norðlingaholti þaðan sem stutt er í hinar ýmsu gönguleiðir 
við Elliðavatn.

HELLUVAÐ 21, 110 RVK 44.9M

MATTHILDUR / KJARTAN

Tveggja herbergja íbúðir í fallegri nýbyggingu sem afhendast 
fullbúnar við kaupsamning. Bókið skoðun, sýnum alla daga.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK Verð frá: 43.9M

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

Stórglæsilegt 380 fm. einbýlishús í klassískum stíl, teiknað af Kjartani 
Sveinssyni. Húsið er á tveimur hæðum á góðum útsýnisstað í 
Garðabæ.  Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

ESKIHOLT 19, 210 GBR TILBOÐ

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús miðvikudaginn 12. júní. 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 11. júní. 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

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

241,0 fm. stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð í klassískum stíl, 
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið stendur í gróinni götu í 
Garðabæ. Getur verið til afhendingar eftir samkl.

HÖRGSLUNDUR 6, 210 GBR 114.9M



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

Nýtt 151 fm parhús á einni hæð í byggingu

Gott opið stofu og eldhúsrými, mikil lofthæð
3 svefnherbergi, baðherbergi og sér þvottahús.
Húsin afhendast skv. skilalýsingu,  
full einangruð
og tilbúin undir milliveggi eða tilbúin 
til innréttinga

Glæsilegt 180,3 fm  endaraðhús með 
sjávarútsýni á frábærum stað
Einstakur nýr um 200 fm sælureitur  
með heitum potti og skjólveggjum
Vandað og fallegt eldhús með heillandi 
útsýnishorni
Fjögur svefnherbergi, baðherbergi,  
snyrting og sturta
Góð lofthæð og stórir gluggar
Frábært skipulag og örstutt í skóla

Reykjamelur 7
270 Mosfellsbæ

Látraströnd 46
170 seltjarnarnes

 Verð:  54,9 millj. Verð:  105,0 millj.

OPIÐ HÚS

Glæsileg hótel aðstaða með  
14. herbergjum með inngangi og baði

Húsakostur rúmlega 505 fm

Heitur pottur sameiginlegur

Raf – hleðslustöð á bílastæði

Rekstur í fullum gangi 

Veitinga sala

Veislusalur

Verð : 195,0  millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

Fallegt og vel skipulagt 218 fm einbýli á 

góðum stað við Vesturfold í Grafarvogi 

Fjögur góð svefnherbergi og 

ca, 52 fm bílskúr sem hægt er að breyta í góða íbúð 

Stór 70 fm sólríkur pallur

Verð :  92,0 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturfold 15, 112 

s. 778 7272

112 Reykjavík

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

Verð :  55,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bogahlíð 8

s. 845 8958

105 Reykjavík

Mjög gott og snyrtilegt samtals 243,5 fm 

Mögulega séríbúð á 1 hæð eða fjögur 
svefnherbergi 

 
er í alla helstu þjónustu og verslanir 

Verð :  78,8 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjallasel 22

s. 896 8232

109 Reykjavík

.       

83,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Sjávarútsýnisíbúð á 3 hæð 

Hjónaherbergi m fataherbergi og sér 
WC Rúmgott gestaherbergi 
Stórt eldhús og þvottaherb innan íbúðar 
Stæði í bílgeymslu tilbúin f rafhleðslu 
Fullbúin án gólfefna í stofu og herbergjum

Grandavegur 42A
107 Reykjavík

.       

OPIÐ HÚS

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

Laus strax

Grandavegur 42c
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

 29,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS

Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja 
vel skipulagðar íbúðir í þremur litlum 
fjölbýlishúsum. 
Hvert hús er tveggja hæða með 11 íbúðum 
og stærð íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.  
Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór 
séreignagarður sem heimilt er að girða af 
samkvæmt teikningu.
Húsin standa á stórri lóð,  
með fjölda bílastæða

Dalsbraut 26-28-30
260 Reykjanesbæ

.       

 52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

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

Jökulgrunn 9
104 Reykjavík

.       

76,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Stórglæsileg íbúð með sjávarútsýni  
á 2. hæð að Þorragötu 7, ásamt bílskúr. 
2 svefnherbergi og stórar samliggjandi stofur. 
Fjögurra hæða lyftuhús fyrir 63 ára og eldri 
með húsverði. 

Veislusalur í sameign

Þorragata 7
101 Reykjavík

.       

50,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Glæsileg 4ra herbergja 174,4 fm  
ný íbúð (0201) í nýju og vönduðu húsi við 
Friggjarbrunn 3 í Reykjavík. 
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.
Afhending við kaupsamning

Friggjarbrunnur 3
113 Reykjavík

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:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Íbúð 208 á 58,5 millj.
Íbúð 504 á 62,5 millj.

4ra herbergja
Endaíbúðir
Tvennar svalir
Þvottaherbergi innan íbúðar
Bílastæði í bílageymslu

Íbúð 304 og 305 á 56,5 millj.
Íbúð 404 og 405 á 58,5 millj.

4ra herbergja
Tvennar svalir
Þvottaherbergi innan íbúðar
Bílastæði í bílageymslu

Einungis sex íbúðir eftir í glæsilegri 
nýbyggingu við Álalind í Kópavogi.

Fullbúnar og tilbúnar til afhendingar 
með gólfefnum. 

Álalind 1-3
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

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

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

OPIÐ HÚS



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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 
Hægt að vera með 6 svefnherbergi 
Bílskúr og undir honum rými sem nýtist sem studio 

Verð :  92,3 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 95

s. 695 5520

103 Reykjavík

Reisulegt og vel skipulagt tvílyft 
einbýlishús 
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 tilbúið til innréttinga skv skilalýsingu 

Verð :  óákveðið 

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Keldugata 13

s. 899 1178

210 Garðabær

Sjarmerandi eign á besta stað við 
Nýlendugötu í 101 
Reykjavík 
Skv Þjóðskrá er íbúðin skráð tæpir 53 fm 
Eignin getur verið laus við kaupsaming 
Þægileg fyrstu kaup

Verð :  29,9 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata 15A

s. 778 7272

101 Reykjavík

269,2 fm útsýnisíbúð á tveimur efstu 
hæðunum við Barðastaði 11. Aðalhæðin 
er 201,5 fm með tvennum svölum, stofum, 
eldhúsi, þvottaherbergi, hjónasvítu, anddyri. Gengið upp stiga 
á efri hæð sem býður uppá mikla möguleika. Efri hæðin er 
57,4 fm og skiptist í svefnherbergi, geymslu, baðherbergi með 
sturtu og svalir með glæsilegu útsýni.  Stæði í bílageymslu.

109,0 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barðastaðir 11

s. 775 1515

112 Reykjavík

.       

39,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 11. júní kl. 17:00  17:30

Falleg og mjög mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjórbýli á 
þessum eftirsótta stað. 

Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi, 
hurðir, gólfefni, raf og pípulagnir o . 

Sérinngangur og getur íbúðin  
verið laus strax.

Ásvallagata 69
101 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12. júní kl. 12:15 12:45

íbúð 305

Til sölu glæsileg 81,7 fm nýleg  
2ja herbergja íbúð 

Íbúðin er á þriðju hæð með  
19 fm suðursvölum 

Laus við kaupsamning

Skipholt 11-13
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

77,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12. júní kl. 17:30  18:00

Glæsileg íbúð á efri hæð í  
nýlegu fjórbýli 176,6 fm auk stæðis  
í sameiginlegum bílskúr
Frábær staður miðsvæðis í Hafnar rði
17, 3 fm útleigueining sér
Mikil lofthæð og vandaðar innréttingar
Þrjú stór svefnherbergi og góðar stofur
Sér þvottahús með góðri innréttingu
Sólríkar svalir og fallegt útsýni

Álfaskeið 31
220 Hafnarfjörður

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

Sólarsalir 4
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum hæðum
4ra herbergja íbúðir á bilinu 120 180 fm 
með stæði í bílageymslu
Við hönnun hússins var mikið lagt upp  
úr góðri nýtingu  
fermetra og er skipulag íbúða einkar gott
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum
Einstök 180 fm þakíbúð með mikilli  
lofthæð og útsýni

Glæsilegt og björt  4ra  5 herbergja  
137.2 fm íbúð á 3. hæð við Sólarsali 4  
í Kópavogi, ásamt 27,1 fm bílskúr.  
Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni.  
Mikil lofthæð.

Góð staðsetning.

 Verð frá: 60,3 millj.

 Verð: 66,5 millj.

Fjölbreyttar stærðir lóða allt frá 1,4 ha upp í 3,2 hektara.
Stutt er í alla þjónustu á Hellu eða Hvolsvelli. 
Matvöruverslanir, sundlaugar, læknisþjónusta, vínbúð, 
byggingavöruverslanir og veitingastaðir.  
Hella er 14 km frá og Hvolsvöllur er 11 km frá Litla Ho .
Golfvöllur er á Strönd, 8 km frá Litla Ho .
Helstu náttúruperlur sem eru nálægar eru til að mynda 
Fjallabak, Hekla, Tindfjallajökull, Þórsmörk o. .
Íbúðarlóðirnar eru eignarlönd en hægt er að  
sækja um lögbýli.
Lóðirnar eru stórar og þar af leiðandi er byggingarmagn 
mikið. Byggja má allt að 350 fm einbýli,  
100 fm gestahús, 120 fm bílskúr/vinnuskúr og  
30 fm garðhús/áhaldahús á hverri lóð.
Seljandi skilar vegi, köldu vatni, og ljósleiðaralögnum 
að lóðamörkum.

Litla Hof    
v. Eystri Rangá / Rangárþing ytra

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

Nánari upplýsingar veita:  

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12. júní kl. 17:00  17:30

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Dyngjugata 1-3
210 Garðabær

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 12. júní kl. 17.00  17.45



Með þér alla leið

Falleg íbúðin 4ra herbergja 105,6 fm 
– samtals 122,5 fm. Bílskúr 16,9 fm.
Vel skipulögð íbúð þar sem fermetrar nýtast vel.
Þrjú svefnherbergi ásamt sjónvarpsholi
Þvottahús innan íbúðar. Mikið útsýni af svölum og eldhúsi
Góð umgengni. Vinsæl staðsetning.

Verð :  54,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnarból 12

s. 845 8958

170 Seltjarnarnes

Glæsilegt og vandað 100,0 fm heilsárshús 

auk 39,6 fm gestahúsi, á fallegum  

stað í Reykjaskógi 

 

Geysi, Flúðir og Laugarvatn

Verð :  39,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efri Reykir

s. 896 8232

801 Selfoss

Glæsilegt 8800 fm sumarbústaðarland með 

Eignarland með miklum og fallegum 
trjágróðri. Aðeins um hálftíma akstur frá Reykjavík  
í Bláskógarbyggð Þingvallasveit Vegur að lóðarmörkum,  

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekkugata 9

s. 773 6000

801 Þingvellir

Fallegur 90 fm sumarbústaður á góðum 
stað í Grímsnesinu 
Lóðin er 9551 fm að stærð  
og er eignarland 
Frábært útsýni er úr húsinu sem getur  

Verð :  31,0 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Freyjustígur 34

s. 897 0634

801 Grímsnes

Tvö hús undir sama þaki ! 120 fm 
tvískipt heilsárshús 7 svefnherbergi 
og gestahús til viðbótar 
Heitt og kalt vatn, heitur pottur 
Rúmlega 5000 fm eignarland 
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna 
Hentar vel f fyrirtæki

Verð :  39,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarás 3

s. 695 5520

851 Borgarnes

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

Verð :  34,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lambhagi 14

s. 896 8232

801 Biskupstungur

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 

Verð :  67,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fiskakvísl 1

s. 695 5520

110 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 :  42,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fellsmúli 10

s. 778 7272

108 Reykjavík

Til leigu 126 fm  verslunarhúsnæði á 
góðum stað í Kringlunni
Húsnæðið skiptist upp í verslunarrými, 
lager og starfsmannaaðstöðu
Virkilega vel skipulagt rými sem nýtist vel
Húsnæðið er laust strax

Til leigu

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kringlan

s. 697 9300

103 Reykjavík

Klapparberg 25, sem er 228 fm  
einbýlishús með bílskúr á góðum stað  
innst í botnlanga.  
Eignin telur: 4 svefnherbergi, snyrtingu,  
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stórar  
stofur, bílskúr, fallegur garður og fallegt útsýni.

85,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparberg 25

s. 775 1515

111 Reykjavík

á tveimur hæðum 

Vesturbær með frábæru sjávarútsýni 

Frábær staðsetning

Verð :  78,0 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturgata 73

s. 897 0634

101 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við 

íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja.  Íbúðirnar eru í hagkvæmum 
stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.  
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.  

Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi 
sem er nútímalegt og afar vel skipulagt borgarhverfi þaðan 
sem stutt er í þjónustu og verslanir

Íbúðum er skilað fullbúnum

Sunnusmári 16 – 22 

www.201.is

     Verð frá: 35,4 milljónir

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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



Markarflöt 57, 210 Garðabæ, einbýli á einni hæð. 

OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16:30-17:30.

Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda 
götu. Húsið  er með 4 svefnherbergjum. Það  er talsvert endurnýjað, stendur hátt í 
götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150 fm. 
Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og nýjum heitum potti.   
Verð 85,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl. 16:30-17:30, verið velkomin.

Vesturberg 191, 111 Rvk.,
 TVÆR ÍBÚÐIR. 

214,9 fm vel skipulagt einbýlishús með auka íbúð.  Eigninni fylgir bílskúr. Aðalhluti 
hússins skiptist í fjögur svefnherbergi, borðstofu, stofu, eldhús og  baðherbergi. Á neðri 
hæð er ágæt þriggja herbergja íbúð. Bílskúr með hita, vatni og rafmagni.  
Verð 74,9 milljónir. 

Bókið skoðun: fold@fold.is / 552-1400. 

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

Sólvallagata 64, 101 Rvk., efsta hæð/einstaklingsíbúð. 

OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16:30-17:00.

Sólvallagata 64. Ca. 31 fm. samþykkt einstaklingsíbúð auk ca. 5 fm. geymslu á frá-
bærum stað í vesturborginni. Stórar (ca. 15 fm) svalir meðfram endilangri íbúðinni. 
Frábært útsýni. Góð fyrstu kaup og góður fjárfestingakostur. 

Verð 24,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Melabraut 14, Seltjarnarnesi. 
OPIÐ HÚS ÞRI 11/6 KL. 16:30-17:00

Melabraut 14. Ca. 90 fm. björt og falleg íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á  
Seltjarnarnesi.  Tvö svefnherbergi, endurnýjað eldús og baðherbergi. Falleg gólfefni. 

Verð 49,8 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 11. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Hamraborg 24, 200 Kópavogur. 
OPIÐ HÚS MIÐ 12/6 KL. 16:30-17:15.

Hamraborg 24, íbúð merkt 1B, 2ja herbergja 43,7 fm íbúð á 1. hæð (2. hæð frá götu). 
Til viðbótar er sérgeymslu á sömu hæð ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Aðgangur að 
stæði í bílahúsi. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er í horni með glugga á tvo vegu og 
mikið til upprunaleg. Svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
 Verð 27,5 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 12. júní kl. 16:30-17:15, verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- Íbúðum í úthverfum Reykjavíkur til kaups 
eða leigu fyrir opinberan aðila, traustar 
greiðslur.

- Minni sérbýlum á höfuðborgarsvæðinu á 
skrá fyrir áhugasama kaupendur.

Óskum eftir

Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
Sími 510 7900
201@fastlind.is

Allar upplýsingar veita:

Hannes Steindórsson, s. 699 5008, hannes@fastlind.is

Gunnar Valsson, s. 699 3702, gunnar@fastlind.is

Kristján Þórir Hauksson, s. 696 1122, kristjan@fastlind.is

Stefán Jarl Martin, s. 892 9966, stefan@fastlind.is

Uppspretta 
ánægjulegra 
viðskipta

HAGKVÆMAR OG
VEL SKIPULAGÐAR 

ÍBÚÐIR

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. júní, kl. 18:00-19:00
Sunnusmári 16-22

www.201.is



Árgerð 2008, dísill, 
ekinn aðeins 

139þ. km. 

Einn eigandi, 
gott viðhald, 
topp eintak. 

Verð 6.990þ. 

Uppl. í 822-4850

LAND CRUISER 200 VX
Búseturéttir til sölu

Grænlandsleið 49, Efri hæð
Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt
23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm. 
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. febrúar s.l. er kr. 184.042, – Innifalið í mánaðarlegu
búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, fasteigna – og brunatryg-
ging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldssjóður, þjónustugjald og 
rekstrarsjóður.

Þjóðbraut 1 íbúð 401
Til sölu er búseturéttur að Þjóðbraut 1, Akranesi. Eignin er á 4 hæð í 8
hæða fjölbýlishúsi, Íbúðin er 3ja herbergja, alls 105.5 fm. Stæði í bílakjal-
lara fylgir íbúðinni og hlutdeild í sameign
Ásett verð búseturéttarins er kr.11.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.júní s.l. er kr.232.942,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Ferjuvað 7, íb. 302
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald
miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna-
og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Þjóðbraut 1 íbúð 304
Til sölu er búseturéttur að Þjóðbraut 1, Akranesi. Eignin er á 3 hæð í 
8 hæða fjölbýlishúsi, Íbúðin er 3ja herbergja, alls 102.5 fm. Hlutdeild í 
sameign.
Ásett verð búseturéttarins er kr.9.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald 
miðað við 1.júní s.l. er kr.202.942,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Búseturéttir til sölu

Þjóðbraut 1, íb.704
Til sölu er búseturéttur að Þjóðbraut 1, Akranesi. Eignin er á sjöundu
hæð í 8 hæða fjölbýlishúsi, með miklu útsýni. Íbúðin er 3 herbergja,
102,5 fm að stærð með stæði í bílageymslu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.12.000.000- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.júní sl, er kr.220.116.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Skipastígur 2 
Til sölu er búseturéttur í parhúsi að Skipastíg 2 í Grindavík. Eignin er 3
herbergja með bílskúr. Íbúðin er 82,8 fm að stærð og bílskúrinn 32,4 fm.
Samtals 115,2 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald
miðað við 1.júní sl. er kr.145.679.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- 
og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð í búsetu-
réttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma
552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 

Stekkjargata 25
Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 25 í Njarðvík. Eignin er parhús,
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald
miðað við 1.júní sl, kr.196.341.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is



Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

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

Suðurgata 44, 
220 HAFNARFIRÐI 

Steinsteypt þriggja hæða bygging ásamt kjallara undir hluta 
hússins. Húsið var byggt árið 1937 og  var lengst af notað sem 
skólahúsnæði en var síðan tekið undir læknastofur.  Íþróttasalur 
sem er áfastur húsinu til vesturs hefur verið nýttur sem geymsla 
síðustu ár og hefur ekki verið upphitaður. Skráð stærð hússins 
er 885,7 m2. Fyrir utan íþróttasalinn er stærð hússins 645,1 m2.  
Vel staðsett eign sem býður uppá mikla möguleika en þarfnast 
lagfæringa og endurbóta. Verð: 145 millj. 

Sveintún 2,
611 GRÍMSEY

Um er að ræða 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.  
LAUST STRAX

Bakkakot, 
VESTUR-SKAFTAFELLSÝSLU

Jörðin Bakkakot 1, ásamt íbúðarhúsi og fleiri byggingum. 
Stærð hennar er 458 hektarar, þar af er ræktað land skráð 55,4 
hektarar. Um er að ræða bújörð en ekki hefur verið stundaður 
þar hefðbundinn búskapur um árabil. Jörðin er flatlend og 
talin henta vel til ræktunar og akuryrkju.  Jörðinni fylgja 226,5 
ærgildi. 

Verð: TILBOÐ

Hjarðartún 7, 
355 ÓLAFSVÍK

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á góðum útsýnisstað í Ólafsvík. 
Íbúðin sem er á annarri hæð er skráð alls 119,1 fm með 
sameign. Húsið er byggt árið 1959, klætt að utan með steni og 
stutt er í alla þjónustu. 

Verð: 8 millj.  
LÆKKAÐ VERÐ! 

LAUST STRAX TILBOÐ LÆKKAÐ VERÐ

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Hákotsvör 2
Opið hús mið. 12. júní frá kl. 17:00-17:30. 
Vandað parhús á einni hæð á góðum stað. Lýsing. 
Forstofa, hol, eldhús, borðstofa, setustofa, sól-
stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi, bakgangur, 
þvottahús og geymsla nýtt sem herbergi. 12 fm 
geymsluskúr með rafmagni og hita. . Mjög fallegur 
og gróinn stór garður. Verð 74,9 millj.

Unufell 42 
Opið hús í dag þri. frá 17:30 - 18:00. 
Virkilega fallegt mikið endurnýjað endaraðhús á 
einni hæð ásamt frístandandi bílskúr. Samtals 159,2 
fm. Miklar endurbætur hafa verið gerður á húsinu 
mest á árunum 2006 -7. Búið að skipta út gleri í fles-
tum gluggum og ca helming af ofnum. Baðherbergi 
endurnýjað. Verð 62,5 millj.

Þorláksgeisli 3 
Opið hús fim. 13. júní frá kl: 17:00-17:30  
Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4.hæð 
í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Stærð 
íbúðar er 124,2 fm. Stutt í flesta þjónustu, skóla og 
leikskóla.  Fallegt umhverfi og góðar gönguleiðir. 
Suðursvalir. Verð 49.9millj.

Kópavogstún 8
Tvær glæsilegar nýlegar 119,5 fm íbúðir á jarðhæð 
og þriðjuhæð með stæði í bílageymslu. Jarðhæðin 
er með  sérafnotareit og þriðja hæðin með stórum 
svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnh., stofu, 
eldhús, baðh. og þvottahús. Geymsla er í sameign 
í kjallara ásamt stæði í bílageymslu. Verð 64,9 millj.

Mosarimi 11 
Opið hús, mið. 12. júní frá 17:30 - 18:00. 
Vel staðsett og falleg 3ja herbergja endíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og yfirbyggðu sér 
bílastæði. Rúmgóður sólpallur út frá stofu. Skipulag: 
Forstofa, tvö svefnherbergi, stofa, eldhús, baðher-
bergi og geymsla innan íbúðar. Húsið lítur vel út að 
utan og hefur fengið gott viðhald. Verð 41,9 millj.

Austurgata 26 - Bókið skoðun
Bókið skoðun. 
Mikið uppgerð 2ja herbergja íbúð á góðum stað 
í miðbæ Hafnarfjarðar, 6 íbúðir í húsinu. Lýsing: 
Herbergi, stofa, baðherbergi, eldhús og sérgeymsla 
ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Aðkoman að íbúðin-
ni er á tvo vegu, að framanverðu og bakatil. Íbúðin er 
á jarðhæð. Verð 30,9 millj. 

Birkiholt 2- Opið hús
Opið hús mið. 12. júní frá kl. 18:00-18:30. 
2ja herbergja íbúð með sérinngang. Íbúðin er 69,5 
fm og geymsla í kjallara er 6,7 fm. Birt stærð samkv. 
Þjóðskrá Íslands 76,2 fm. Forstofa, hol, eldhús, stofa, 
svalir, baðh., eitt svefnh. og geymsla í kjallara. Vel 
staðsett á Álftanesi en stutt er í sundlaug, Íþróttahús 
og bæði í leik- og grunnskóla. Verð 34,8 millj.

Sílakvísl 15 - Opið hús
Opið hús, þri. 11. júní frá 18:00 - 18:30. 
Frábærlega vel staðsett 2-3ja herbergja endaíbúð á 
neðri hæð í sjö íbúða húsi með sérinngangi (auðvelt 
að bæta öðru herbergi við). Sérmerkt bílastæði fylgir 
hverri íbúð. Samtals er íbúðin með geymslu 73,1 fm. 
Verð 38,7 millj.

Parhús

3ja herb

Raðhús

2ja herb

4ra herb

2ja herb

3ja herb

2ja herb

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

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
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SÓLEYJARIMI 57 – 112 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt, vel skipulagt 208,1 fm raðhús á tveimur hæum

- Fimm góð svefnherbergi

- Vandaðar innréttingar og hreinlætistæki, gólfhiti 

- Falleg gólfefni og lýsing í loftum

- Innbyggður bílskúr með geymslulofti

- Afgirtur suðursólpallur er aftan við húsið 

V. 86,9 millj. 
Andri s. 690 3111

KIRKJUBRAUT 37 – 300 AKRANESI

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð og björt 127,8 fm rishæð með stórum svölum 

- Fjögur svefnherbergi 

- Mjög fallegt útsýni frá íbúðinni  

- Parket og flísar á gólfum 

- Eign sem býður upp á mikla möguleika 

- Laus til afhendingar  

V. 29,7 millj. 
Andri s. 690 3111

ÁRSALIR 3 – 201 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fallegu lyftuhúsi 

- Húsið var byggt árið 2001

- Eignin er skráð 98,9 fm

- Þvottahús innan íbúðar 

- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign

- Frábær staðsetning þar sem er stutt í alla helstu þjónustu   

V.  44,9 millj. 
Andri 690 3111 

NÝTT

HOLTSVEGUR 14 – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð

- Íbúðin er nýtt sem 3ja herbergja, auðvelt að bæta við 3ja svefnh.

- Sérsmíðaðar innréttingar, falleg gólfefni

- Gengið út á verönd frá stofu og eldhúsi 

- Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi 

- Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign 

V. 62,5 millj. 
Andri 690 3111 

HEIÐARHJALLI 35 (ÍBÚÐ 101), 200 KÓP

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 11. JÚNÍ KL 17:00-17:30
- 149,8 fm 4ra herbergja útsýnisíbúð eða hæð í suðurhlíðum Kópavogs.

- Sérinngangur norðanmegin og rúmgóður bílskúr. 

- Stofa / borðstofa, eldhús og rúmgott hol / sjónvarpsrými.

- Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotthús innan íbúðar.

- Fallegur garður í óskiptri sameign með sameiginlegum palli.

- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu.

Verð 59,9 millj.    
Þórey  s. 663 2300

00 177 3300

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞORRAGATA 5 – 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð ca. 150 fm 4ra herb., endaíbúð

- Björt íbúð á 4.hæð með gluggum á 3 vegu

- Yfirbyggðar suð-vestur svalir að hluta

- Tvö svefnherb., skrifstofa, stórar stofur

- Bílskúr er með íbúð og geymslur

ÍBÚÐ ER ÆTLUÐ FÓLKI 63 ÁRA OG ELDRA

LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

V. 84,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

DYNGJUGATA – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Nýjar 4ra herb. íbúðir fullbúnar m/öllu

- Íbúðir eru 119-180 fm að stærð

- Stæði í bílgeymslu er með öllum íbúðum

- Vandðar innréttingar frá AXIS

- Fataherb. er innaf hjónaherb., í íbúðum

- Glæsilegt útsýni, lyftuhús

LAUSAR TIL AFHENDINGAR

V. 60,9 – 99,9 millj.  Sveinn s. 6900.820

SKÚLAGATA 32-34  - 101 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Einstaklega falleg 74,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  í afar góðu 

fjölbýlishúsi með lyftu.  

- Frábært útsýni yfir Esjuna og sundinn.  Mikil lofthæð í íbúð.  Sameign 

afar snyrtileg.   

- Eignin er laus við kaupsamning.

V. 42,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

MELALIND 12 – 201 KÓP.

- Virkilega falleg 122,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð

- Bílskúr 26,1 fm.   Sameign afar snyrtileg.

- Stórar suðursvalir.

- Stutt í skóla og alla þjónustu.

V. 59,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

ESKIHOLT 19 – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt 380 fm einbýlishús

- 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi

- Vandaðar innréttingar, glæsilegt útsýni

- Tómstundarherb., rúmgóður bílskúr

- Glæsileg lóð með afgirtum veröndum

- Teiknað af Kjartani Sveinsyni

LAUST TIL AFHENDINGAR

v. 128.5 millj.  Sveinn s. 6900.820

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika

- Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður

- Gott skipulag með góðum stofum

- Búið er að endurnýja eldhús

- Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi

LAUS TIL AFHENDINGAR

V. 51,5 millj. 
Sveinn s. 6900.820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS 

NÝTT

NÝTT NÝTT



Bílar 
Farartæki

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

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Sendibílar

Til sölu M. Bens Sprinter árg. 2009 
ekinn 234 þús ath. ekki með lyftu. 
Tilboð óskast. Nánari uppl. á 
snakk@snakk.is

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

Sláttur, klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

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

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

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

Opel Astra Sports Tourer+

Ford Grand C-max Titanium

Honda Jazz Trend 

Honda CR-V Elegance Navi

Honda CR-V Executive 

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 4/2017, ekinn 65 þús.km., 
dísel, sjálfskiptur. 

Nýskráður 5/2018, ekinn 34 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 6/2017, ekinn 26 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2017, ekinn 51 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 10/2015, ekinn 49 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

 Ásett kr. 2.590.000

Tilboð 
kr. 2.190.000 

Afborgun kr. 28.521 á mánuði

 Ásett kr. 3.990.000

Tilboð 
kr. 3.590.000 

Afborgun kr. 46.651 á mánuði

Verð 
kr. 3.390.000

 

Afborgun kr. 44.061 á mánuði

Verð 
kr. 3.790.000

 

Afborgun kr. 49.241 á mánuði

 Ásett kr. 2.290.000

Tilboð 
kr. 1.990.000   

Afborgun kr. 25.931 á mánuði

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Málarar

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

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

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum, 

nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300

serfagehf@gmail.com

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Getum bætt við okkur verkefnum 
í öllu viðhaldi innan og utanhús. 
Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

 Nudd

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

 Spádómar

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

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 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.

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

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan ...á verði fyrir þig!

k könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Til afgreiðslu
Komið og reynsluakið

Yaris 1,0 bensin beinskiptir árg 2017 eknir frá 43 þús.
Bíll á mynd getur verið frábrugðin sölubíl  

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi          Til í ýmsum litum
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Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

Krýsuvíkurvegur um Vatnsskarð, Grindavík 

Endurbætur á Grafningsvegi efri, seinni áfangi, 
Grímsnes– og Grafningshreppi 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  11. júlí 2019 

Tilkynningar
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viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Loftviftur

Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Amerísk Gæði síðaN 1886

Blástu hitanum burt!

Andaðu léttar

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 





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.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Bára Jónsdóttir
 frá Hafnarnesi, 

lést þriðjudaginn 4. júní á 
hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í 

Hafnarfirði. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju, föstudaginn  

14. júní kl. 13.00.

Katrín Sigurðardóttir Þorgils Þorgilsson
Þóra Sigurðardóttir Einar Gunnlaugsson
Jóna Sigurðardóttir Kristján Ólafsson
Sigurður Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir,  
barnabarn og barnabarnabarn,

Baldvin Rúnarsson
Háhlíð 10, 

  Akureyri,
lést föstudaginn 31. maí.  

Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
miðvikudaginn 12. júní kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast 

hans er bent á minningarsjóð sem stofnaður verður í hans 
nafni, reikn.nr. 565-14-605, kt. 020800-2910.

Ragnheiður Jakobsdóttir Rúnar Hermannsson
Hermann Helgi Rúnarsson

Jóhanna Maríanna Antonsdóttir
Hermann Jónsson

Áslaug Þorleifsdóttir

1509 Hinrik VII Englandskonungur kvænist fyrsta sinni. 
Það gerði hann fimm sinnum í viðbót á ævinni.
1535 Greifastríðinu í Danmörku lýkur með sigri Kristjáns 
3. í orrustunni við Øksnebjerg.
1870 Bruggverksmiðjan Amstel er stofnuð í Hollandi.
1910 Gasstöð Reykjavíkur tekur til starfa.
1911 Melavöllurinn í Reykjavík er vígður.
1957 Handknattleikssamband Íslands er 
stofnað.
1975 Lög um fóstureyðingar við sér-
stakar aðstæður taka gildi á Íslandi.
1982 Orrustan um Stanley, lokaorr-
usta Falklandseyjastríðsins, hefst.
1987 Margaret Thatcher verður 
fyrsti breski forsætisráðherrann til 
að vinna kosningar þrisvar í röð á 
síðustu 160 árum.
1994 Íslandssíld er landað í fyrsta 
skipti í 27 ár.
1994 Sveitarfélögum á Íslandi 
fækkar um 18.
2000 Hafez Assad Sýrlandsfor-
seti deyr, 69 ára að aldri.
2001 Konunglegu fjöldamorðin í 
Nepal eiga sér stað. Dipendra prins 
myrðir 10 meðlimi konungsfjölskyld-
unnar og sviptir sig lífi.
2004 Ronald Reagan er borinn til 
grafar.

Merkisatburðir

Margaret 
Thatcher

„Með því að endurvinna ljósmyndir sem ég tók öðluðust þær sjálfstætt líf.“

Sýningin ber yfirskriftina Man ég fjallið.

Ljósmyndasýningin Man ég 
fjallið eftir Lauru Valentino 
verður opnuð á f immtu-
dag í Skoti Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur. Valentino flutti 
til Íslands árið 1988 og hefur 

tekið þátt í mörgum sýningum hér á 
landi og erlendis sem málari og grafík-
listamaður.

Í sýningunni sem nú stendur fyrir 
dyrum kannar listamaðurinn fegurð og 
munúð í sígildu myndefni eins og fólki 
og landslagi. Sjálf lýsir hún sýningunni 
sem framhaldi af verki sínu Andlit jarð-
ar. „Eða öllu heldur er hún minning mín 
af vinnslu þess verkefnis. Með því að 
endurvinna ljósmyndir sem ég tók fyrir 
nokkrum árum öðluðust þær sjálfstætt 
líf og fengu á sig draumkenndan blæ,“ 
segir Valentino og segir landslag, líkt og 
manneskjur, síbreytilegt. „Það er erfitt 
að staðsetja hvort tveggja í ákveðnu 
augnabliki. Þættir eins og veðurfar, árs-
tíðir, birta, náttúruöfl og athafnir mann-
eskjunnar hafa áhrif á skynjun okkar á 
því sem fyrir augu ber.“

Valentino lýsir því að hún noti hefð-
bundnar ljósmyndunaraðferðir til að 
fanga hið „eilífa og almenna“ í hvers-
dagslegum viðfangsefnum.

Valentino f lutti til Íslands, líkt og 
áður segir, fyrir rúmum þremur áratug-
um. Hún lítur fyrst og fremst á sig sem 
grafíklistamann en hefur unnið með 
ljósmyndir frá því á tíunda áratugnum. 
Hún er meðal stofnenda Félags filmu-
ljósmyndara á Íslandi.

Sýning Valentino stendur til 21. ágúst.
olof@frettabladid.is.

Laura fangar hið eilífa og 
almenna í hversdeginum
Laura Valentino opnar 
sýningu í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur á fimmtudag. 
Hún endurvinnur ljós-
myndir sem eru nokkurra 
ára gamlar og fengu á sig 
draumkenndan blæ.

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Helga Guðmundsdóttir,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Klettaskóli, Suðurhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
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Áfram Ísland

Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Vodafone er stoltur 
samstarfsaðili KSÍ



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fabiano Caruana (2.819) átti 
leik gegn Wesley So (2.754) á 
Norway Chess-mótinu sem nú 
er í gangi í Stafangri. 

Caruana lék 46. Dh3? en eftir 
46...Dd1! endaði skákin með 
jafntefli því eftir 47. c4+ Hxc4 
48. bxc4 getur hvítur ekki forð-
ast þráskák. Hins vegar hefði 
46. De5!! unnið skákina þegar í 
stað. 46...Hxe5 er svarað með 
47. c4+ og svartur tapar hrók.  

www.skak.is:  Fylgst með 
Norway Chess.   

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

Hæg breytileg átt eða 
hafgola og víða létt-
skýjað í dag, en skýjað 
með köflum SA-lands. 
Hiti yfirleitt 12 til 18 
stig, en svalara á A- og 
SA-landi. Bjart veður á 
morgun, en sums staðar 
þoka við ströndina. Hiti 
10 til 20 stig, hlýjast í 
innsveitum.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

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

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

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Heyri ég í 
sneril- 

trommu  
í bíl-

skúrnum?

Heldur betur! 
Strákarnir 
eru að æfa 

sig fyrir 
skólaslitin.

Ókei! Töff veggfóður, ílangur 
spegill, plakat af Arnmundi 

Backman, tússtafla, sjálflýsandi 
stjörnur...

Hvað ætlar þú að setja í þinn 
skáp, Palli?

... allt klárt!

Ó, hæ, 
pabbi.

Hæ, Solla. Hvað ert þú búin 
að vera að brasa? Leika mér með 

glimmer nagla-
lakk.

Og þegar ég 
var búinn með 
naglana þína 
var nóg eftir 

fyrir hamarinn 
þinn, líka!

Jæja, en gaman.

Ég fékk 1 í stærðfræði 
og ég skítféll í frönsku! 

Samt ennþá meira 
sama um falleinkunn í 

dönsku! 

Ég er vonlaus í tölfræði 
og þyrft’að bæta mig 
helling, fékk samt 6 í 

íþróttum því kennarinn 
er indælis kelling! 

Er þetta 
viðeigandi 
við skóla-

slit?

Klárlega! Eftir 
þetta verða 

þeir að hætta í 
skólanum!
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ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

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

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

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

7 kg barkarlaus 
þurrkari. 
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8 KG. barkarlaus 
þurrkari.  

Þvottavél/Þurrkari
WD80N642
Q DRIVE.
8 KG. Þvotti.  
5 KG. Þurrki. 1400 SN.  
Eco Bubble. 
Sambyggð  
þvottavél og þurrkari. 
Þvær og þurrkar  
á 3 tímum, og öllu 
stýrt frá símanum. TM

Þvottavél
WW90M643 

Q DRIVE. 
9 KG. 1400 SN.  

Eco Bubble.  
Styttir þvottatíma 
um nær helming.  

Ný og bætt  
hugsun í ullarþvotti.  

Hægt að stilla allt í 
símanum.TM

 
8 KG. 1400 SN.

Eco Bubble  

TM
 

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 

á innan við 15 mín,
í stað 30-40 ella.

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

Samsung Heimilstæki - eini viðurkenndi umboðsaðili á ÍslandiSamsung Heimilstæki - eini viðuramsung Heimi



Sýningin Talaðu við mig! 
Runā ar mani! Talk to Me! 
stendur yfir í Listasafninu 
á Akureyri til 22. septem-
ber. Þar eru sýnd verk nítj-
án lettneskra listamanna. 

Sýningarstjórar eru Astrida Rogule, 
safnafræðingur og Æsa Sigurjóns-
dóttir, listfræðingur og dósent við 
Háskóla Íslands. Yfirskrift sýning-
arinnar gefur til kynna þverstæðu-
kenndar aðstæður: Á sama tíma og 
samskipti verða tíðari gerist það æ 
sjaldnar að fólk tali saman augliti til 
auglitis. Þessi staða getur þó orðið 
tilefni til þess að einstaklingar og 
menningarheimar mætast í fyrsta 
sinn. Jafnframt er gefið í skyn að 
samtímalistasafnið geti verið mikil-
vægur vettvangur samskipta. Sýn-
ingin er hluti af fullveldisdagskrá 
Lettlands og í tengslum við hana 
kemur út vönduð sýningarskrá á 
þremur tungumálum.

„Verkin koma öll frá Þjóðlista-
safninu í Ríga sem er samstarfsaðili 
að þessu verkefni. Sýningin mun 
fara víðar en hefur ferðalagið hér 
á landi. Ástæðan er sú að Lettum 
finnst að þeir standi í ákveðinni 
þakkarskuld við íslensku þjóðina 
því Ísland var fyrsta landið til að 
viðurkenna þá sem fullvalda ríki 
eftir fall Sovétríkjanna. Þannig má 

líta á sýninguna sem afmælisgjöf 
til Íslendinga,“ segir Æsa Sigurjóns-
dóttir.

„Við Astrida Rogule, safnvörður 
samtímalista á Þjóðlistasafninu 
í Ríga, völdum verkin og fundum 
þennan titil, Talaðu við mig! Hann 
er tekinn úr samnefndu verki á sýn-
ingunni sem er margmiðlunarverk 
sem fjallar um samskipti manna og 
plantna eftir listhópinn RIXC, þau 
Raitis Šmits, Rasa Šmite og Mārtiņš 
Ratniks. Þetta er tæknilega séð 
flóknasta verkið á sýningunni, eins 
konar viðmót og gagnagrunnur um 
hvernig fólk talar við plöntur og 
hægt er að eiga bein samskipti við 
verkið á Akureyri í gegnum netið á 
slóðinni: talktome.rixc.lv.

RIXC listhópurinn er margverð-
launaður fyrir rannsóknir sínar 
í netlist og mikill fengur að fá þau 
hingað,“ segir Æsa.

Löngun til frásagnar
Spurð hvernig þær Astrida Rogule 
hafi staðið að valinu á verkunum 
segir Æsa: „Við völdum verk sem 
hafa djúpa sögu að segja og tala 
á mjög afgerandi hátt við áhorf-
andann. Við getum sagt að sterk 
löngun til frásagnar og samskipta 
við áhorfandann einkenni sýn-
inguna. Eystrasaltsþjóðirnar hafa 
mikla þörf til að segja frá fortíð 
sinni og frelsisbaráttu. Lettar eru 
komnir inn í Evrópusambandið og 
hafa tekið upp evruna, en staðsetja 

sig að mörgu leyti í samhengi við 
Norðurlöndin. Þeir tala einnig mjög 
sérstakt tungumál sem sker sig frá 
helstu Evróputungumálum.“

Nýmiðlar og vídeólist
Á sýningunni eru málverk, prent, 
innsetningar, vídeóverk, skúlptúrar 
og ljósmyndir. „Þetta er að hluta 
til pólitísk sýning. Annars vegar 
vísa verkin til sögulegra atburða, 
hins vegar til samtímamála eins 
og umhverfis- og loftslagsmála,“ 
segir Æsa. „Þarna eru einnig verk 
sem vísa beint í efnismenningu 
nálægðrar fortíðar. Sem dæmi má 
nefna verk Andris Breže sem eru 
unnin úr fundnu, einnota og hvers-
dagslegu hráefni eins og eldspýtna-
stokkum, strætómiðum, tvinna og 
ýmiss konar rifrildi, sem er öllu fín-
lega raðað saman í brothætta skúlp-
túra. Þau vísa til þess sem kallað 
er „post Soviet nostalgia“, sem er 
ákveðin fagurfræðileg eftirsjá til 
tíunda áratugarins og því brothætta 
frelsi sem þá varð til. „Öll baltnesku 
löndin og Lettland sérstaklega eiga 
mjög sterka ljósmynda- og prent-
miðlahefð.

VIÐ GETUM SAGT AÐ 
STERK LÖNGUN TIL 

FRÁSAGNAR OG SAMSKIPTA VIÐ 
ÁHORFANDANN EINKENNI 
SÝNINGUNA.

Afmælisgjöf til Íslendinga
Á Listasafninu á Akureyri eru sýnd verk nítján lettneskra 
listamanna. Nýmiðlar og vídeólist eru áberandi á sýningunni.

„Við völdum verk sem hafa djúpa sögu að segja,“ segir Æsa Sigurjónsdóttir. Hún er annar sýningarstjóri Talaðu við mig! sem nú stendur yfir í Listasafninu á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Raitis Šmits, 
Rasa Šmite og 
Mārtiņš Rat-
niks, Talaðu við 
mig! Tjáskipti 
manna og 
plantna. 
Ljósmynd:  
Raitis Šmits

Ieva Epnere, Grænn skóli. Ljósmynd: Ieva Epnere.

Frægasti listamaðurinn á sýn-
ingunni er Vija Celmiņš. Hún kom 
sem flóttamaður til Bandaríkjanna 
átta ára gömul og þrátt fyrir að hún 
hafi unnið í Bandaríkjunum allan 
þennan tíma þá finnst henni upp-
runi sinn vera í Lettlandi. Hún á tvö 
verk á sýningunni sem sýna yfir-
burði hennar á sviði grafíktækni, 
en Celmiņš er þekkt sem einn helsti 
konseptlistamaður sinnar kynslóð-

ar og á að baki fjölda einkasýninga 
í Bandaríkjunum. Verk hennar eru 
meðal annars í MoMA.

Nýmiðlar og vídeólist eru því 
áberandi á sýningunni í bland við 
hefðbundna miðla. Benda mætti á 
vídeóverk þriggja ungra kvenna, 
þeirra Dace Džeriņa, Ieva Epnere, 
og Katrīna Neiburga, en sú síðast-
nefnda var fulltrúi síns lands á Fen-
eyjatvíæringnum 2015,“ segir Æsa.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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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

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.50 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Suits
10.20 NCIS
11.05 Jamie’s Quick and Easy 
Food
11.30 It’s Always Sunny in Phila-
delpia
11.55 Um land allt
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
14.40 The X-Factor
15.25 The X-Factor
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.
18.50 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.05 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.10 Veður
19.15 The Goldbergs
19.40 Kevin Can Wait
20.00 Golfarinn
20.25 At the Heart of Gold. Inside 
the USA Gymnastics Scandal
22.00 Blindspot
22.45 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.15 The Bold Type
00.00 The Red Line
00.45 Gentleman Jack
01.40 You’re the Worst
02.05 The Tunnel. Vengeance
03.00 The Tunnel. Vengeance
03.50 The Tunnel. Vengeance
04.45 Agnelli  Áhugaverð heim-
ildarmynd um hinn goðsagna-
kennda ítalska iðnjöfur Gianni 
Agnelli sem heillaði alla sem á vegi 
hans urðu en hann þótti gæddur 
miklum persónutöfrum og var 
áhrifavaldur í þjóðfélaginu. Hér er 
skyggnst inn í líf hans og rætt við 
fjölskyldumeðlimi, ástkonur, sam-
starfsfólk og keppinauta. 

19.10 Modern Family
19.35 Bob’s Burger
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 One Born Every Minute
21.40 The Hundred
22.25 Supernatural
23.10 Angie Tribeca
23.35 Pretty Little Liars. The Per-
fectionists
00.20 Krypton
01.05 Westworld
02.05 Tónlist

10.30 Where To Invade Next
12.30 Dare To Be Wild
14.15 The Big Sick
S16.15 Where To Invade Next
18.15 Dare To Be Wild
20.00 The Big Sick
22.00 Charlie’s Angels
23.40 Hardcore Henry
01.20 The Gift
03.10 Charlie’s Angels

08.00 RBC Canadian Open  Út-
sending frá RBC Canadian Open á 
PGA-mótaröðinni.
11.00 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA-mótunum.
11.55 RBC Canadian Open  Út-
sending frá RBC Canadian Open á 
PGA-mótaröðinni.
14.55 RBC Canadian Open  Út-
sending frá RBC Canadian Open á 
PGA-mótaröðinni.
19.55 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
20.45 Pure Silk Championship  Út-
sending frá Pure Silk Champions-
hip á LPGA-mótaröðinni.
23.45 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.

12.20 Menningin - samantekt  Brot 
úr menningarumfjöllun liðinnar 
viku. Fjallað á snarpan og líflegan 
hátt um það sem efst er á baugi 
hverju sinni í menningar- og 
listalífinu, jafnt með innslögum, 
fréttaskýringum, gagnrýni, 
pistlum og umræðu. Umsjón: 
Bergsteinn Sigurðsson og Guðrún 
Sóley Gestsdóttir. e.
12.50 Nýja-Sjáland - Holland HM 
kvenna í fótbolta   Bein útsending 
frá leik á HM kvenna í fótbolta. 
14.50 HM kvenna í fótbolta. 
Leiðin til Frakklands   Þættir þar 
sem farið er yfir lið allra þátttöku-
þjóðanna á HM kvenna í fótbolta 
í Frakklandi, styrkleika þeirra 
og veikleika og helstu stjörnur 
kynntar til leiks. e.
15.20 HM kvenna í fótbolta. 
Leiðin til Frakklands
15.50 Síle - Svíþjóð HM kvenna í 
fótbolta  Bein útsending frá leik á 
HM kvenna í fótbolta.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttayfirlit  Fréttayfirlit 
með veðri.
18.10 Ísland - Tyrkland Undan-
keppni EM karla í fótbolta   Bein 
útsending frá leik í undankeppni 
EM karla í fótbolta.
21.05 Geimfarar - Erfiðasta starf í 
alheiminum  Þáttaröð í sex hlutum 
frá BBC þar sem við fylgjumst 
með tólf einstaklingum sem fara 
í gegnum strangt þjálfunarferli 
og komast að raun um hvort þeir 
hafa það sem þarf til að gerast 
geimfarar.
22.00 Tíufréttir
22.25 Veður
22.35 Skylduverk  Fimmta þátta-
röðin af þessum vinsæla spennu-
myndaflokki frá BBC um lögreglu-
mann sem ásamt samstarfskonu 
sinni er falið að rannsaka spillingu 
innan lögreglunnar. Þættirnir 
hafa unnið til ýmissa verðlauna 
og endurtekið slegið áhorfsmet 
í heimalandi sínu, Bretlandi. 
Leikarar: Martin Compston, Vicky 
McClure og Adrian Dunbar. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.35 Haltu mér, slepptu mér  
 Margrómaðir rómantískir, breskir 
gamanþættir um þrjú pör sem 
tengjast innbyrðis í Manchester í 
Bretlandi. Öll eru þau á mismun-
andi stað í sambandinu, ýmist nýir 
elskendur, nýbakaðir foreldrar 
eða nýgift. Leikarar: James Nes-
bitt, Helen Baxendale, John Thom-
son, Fay Ripley, Robert Bathurst 
og Hermione Norris. e.
00.25 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 The Good Place 
13.30 Superstore 
13.50 American Housewife
14.15 Charmed 
15.00 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 Will and Grace 
20.10 Crazy Ex-Girlfriend 
21.00 For the People  
21.50 Star   Þrjár hæfileikaríkar 
söngkonur fara saman til Atlanta 
til að reyna að slá í gegn.
22.35 Heathers   Heathers er ný 
þáttaröð sem fjallar um utangarð-
snemanda í menntaskóla sem 
hefnir sín á vinsælu krökkunum, 
einum í einu.
23.20 The Tonight Show

07.45 KR - Keflavík  Útsending frá 
leik í Pepsi Max-deild kvenna.
09.25 Haukar - Þór  Útsending frá 
leik í Inkasso-deild karla.
11.05 Króatía - Wales
12.45 Moldóva - Andorra
14.25 Tyrkland - Frakkland
16.05 Premier League World
16.35 Spánn - Svíþjóð
18.15 Undankeppni EM - Mörkin
18.35 Ítalía - Bosnía  Bein útsend-
ing frá leik í Undankeppni EM.
20.45 Undankeppni EM - Mörkin
21.05 Goðsagnir - Gummi Ben
21.55 Ísland - Tyrkland  Útsending 
frá leik í Undankeppni EM.
23.35 Albanía - Moldóva  Útsend-
ing frá leik í Undankeppni EM.

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 Á reki með KK
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 Tríó Þrjár söngsveitir
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur Seglskipið 
Arctic II
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03Lestin
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

Í KVÖLD
Skemmtilegir þættir um allar hliðar

stod2.is   1817
Tryggðu þér áskrift
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HANN ER KOMINN!
SJÁLFSKIPTUR, FJÓRHJÓLADRIFINN

Nissan Qashqai – Gerðu kröfur

QASHQAI ACENTA
4WD, SJÁLFSKIPTUR
VERÐ: 5.190.000 KR.
Nú getum við aftur boðið hinn geysivinsæla Nissan Qashqai með sjálfskiptingu og hinu 
fullkomna Nissan Intelligent fjórhjóladrifi. Nissan Qashqai er einn best útbúni sportjeppinn á 
markaðnum. Honum fylgir fullkomið leiðsögukerfi með Íslandskorti, 7" upplýsingaskjár með 
samþættingu við snjallsíma, bakkmyndavél, 17" álfelgur og margt fleira. 

Gerðu fjölskylduna klára fyrir ævintýri sumarsins í nýjum, fjórhjóladrifnum Nissan Qashqai.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516



Rennihurðabraut 
svört (Barnyard)

FyFyrir reennn ihhhhurðð ð ð ala lt aað 100 0 kgg...

StS ílhrhreiein n ogg auððððveldd íí uuuppses tninini guguu..

BBraut fef st ááá veggggg.

FyFyririrr huhurðrðararrrbreieee dd aallt aðað 1000m0mm.m.

Hægt er að fá frfrff ammlengginingag r 
í 45 cm og 99990c0cmmmm.

Verð : 
19.950 m/vsk.

SANDBLÁSTURSFILMUR

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Ráðgjöf
Tilboð

Hönnun
Uppsetning

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

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Benedikt Kristjánsson 
tenórsöngvari heldur 
útgáfutónleika í Hofi 
á Akureyri í dag og 
Hörpu á fimmtudag. 
Þar f lytur hann lög 

af fyrstu sóló-geislaplötu sinni, 
Drang in die Ferne, sem kom út hjá 
þýska plötufyrirtækinu Genuin í 
apríl síðastliðnum en platan hefur 
hlotið mikið lof gagnrýnenda í 
Þýskalandi.

Benedikt býr í Berlín en hefur 
skipulagt tónleikana með hjálp 
internetsins. „Þökk sé internetinu 
er það frekar einfalt að skipuleggja 
tónleika á Íslandi og vera búandi í 
Berlín. En það er líka gott að eiga 
góða að sem hjálpa að dreifa plagg-
ötum,“ segir Benedikt en hann mun 
stoppa nokkrar vikur á Íslandi.

„Fyrst syng ég á Kirkjulistahátíð 
í Hallgrímskirkju og svo eru þessir 
tónleikar mínir í Hofi og í Hörpu. 
Þar á eftir get ég notið þess að vera í 
fríi með fjölskyldunni og sýna börn-
unum mínum nokkra fossa og fara 
með þau í sund.“

Benedikt mun, eðli málsins sam-

kvæmt, syngja lögin af diskinum en 
með honum verða píanóleikarinn 
Alexander Schmalcz og Stefán Jón 
Bernharðsson sem leikur á horn. 
Lögin eru íslensk þjóðlög, sungin 
án undirleiks, og sönglög eftir Franz 
Schubert.

Hann segist heppinn að hafa 
svo góðan mann á f lyglinum. „Ég 

er mjög heppinn að hafa Alexand-
er með mér. Hann hefur spilað 
með mörgum af frægustu söngv-
urum heims, eins og Peter Schreier, 
Mattias Goerne og Edita Gruberova. 
Það var sameiginlegur vinur okkur, 
Robert hinn „brjálaði bókasali“, sem 
kynnti okkur,“ segir hann án þess 
að fara nánar út í þau kynni.

Benedikt segir það hafi verið 
um tveggja ára ferli að láta allt það 
smella saman sem nú er að verða að 
veruleika, frá því að hann byrjaði að 
setja saman prógrammið til dagsins 
í dag. „Þetta hefur verið ótrúlega 
mikil vinna, sem hefur samt marg-
borgað sig. Diskurinn hefur fengið 
mikla athygli í Þýskalandi og í kjöl-
farið koma f leiri fyrirspurnir um 
ljóðatónleika.

Fram undan eru fleiri geisladiska-
upptökur, til dæmis á Messias eftir 
Händel, Les Boréades eftir Rameau 
og kantötum eftir Bach. Svo einn-
ig tónleikar í Lissabon, Stuttgart, 
Berlín, Frankfurt og Los Angeles. 
En fyrst fer ég samt í nokkrar ferðir í 
rennibrautum landsins með krökk-
unum.“ benediktboas@frettabladid.is

Fyrst í sund með 
krakkana áður  
en haldið er til  

Los Angeles
Benedikt Kristjánsson tenórsöngvari heldur útgáfutónleika sína í 

Hofi í dag og í Hörpu á fimmtudag. Fram undan er þéttskipuð dag-
skrá en fyrst ætlar hann að sýna börnunum sínum fossa og sund-

laugar landsins og fara nokkrar salíbunur í rennibrautunum.

Benedikt mun á útgáfutónleikum sínum, eðli máli samkvæmt, syngja lögin af diskinum en með honum verða 
píanóleikarinn Alexander Schmalcz og Stefán Jón Bernharðsson sem leikur á horn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Benedikt Kristjánsson

Benedikt hefur getið sér gott 
orð hér heima og erlendis sem 
ljóða- og óratoríusöngvari. 
Hann hefur einnig verið út-
nefndur „Bjartasta vonin“ og 
„Söngvari ársins“ á Íslensku tón-
listarverðlaununum. 

Þá hefur hann unnið til verð-
launa í alþjóðlegum keppnum 
og komið fram í þekktustu tón-
listarhúsum Evrópu.
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1.999 kr.1.299 kr.
Blazin’ Bacon Zinger Tower borgari,

3 Hot Wings, franskar, gos & dökkt Hraun.
Zinger kjúklingabringa, Blazin’ sósa,
kál, salsa, ostur, kartöfluskífa & beikon.



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

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

ÚTSALAN
SUMAR

www.husgagnahollin.isA
LLTAF OPIN
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E F V E R S L U N  

afsláttur60%Allt að

AFSLÁTTUR
30%

Í FULLU FJÖRI

DUSART
Vandaður tungusófi úr svörtu gæðaleðri. Hægri  
eða vinstri tunga. Stærð: 273 x 153/87 x 83 cm

 299.994 kr.  
 499.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

ETHAN
La-Z-Boy hæginda stóll. 
Dökk- og ljós grátt slitster-
kt áklæði. 

 87.992 kr.  
 109.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

2,5 sæta stærð: 169 x 89 x 87 cm

 55.993 kr.   79.990 kr.
3ja sæta stærð: 201 x 89 x 87 cm

 62.993 kr.  89.990 kr.

MEXICO
2,5 og 3ja sæta sófar. Dökkblátt, bleikt og skógargrænt sléttflauel.

NORSE 
Stækkanlegt  
borðstofuborð. Svört  
spónlögð eik. Svart lökkuð málmgrind 
og fætur. Stærð: 90 x 200/270 x 75 cm

 67.996 kr.    
169.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

ð. Svörtð S ö t

Stækkanlegt í 270 cm með 
tvískiptri, innbyggðri  

stækkun.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
formaður utanríkismálanefndar og 

ritari Sjálfstæðisflokksins 

Áslaug ætlar sér að horfa á leikinn. 
„Ég spái 2-1 sigri íslenska liðsins,“ 
segir Áslaug. „Þið burstið þá! Pun 
intended!“

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Dagur ætlar á leikinn og hlakkar 
mikið til. „Þetta er tvímælalaust 
einn af stórleikjum ársins. Ég hef 
fulla trú á liðinu en það skiptir 
miklu máli að strákarnir finni 
stuðninginn á þéttsetnum heima-
velli,“ segir Dagur. „Tyrkir eru í 
sinu besta formi og voru að leggja 
heimsmeistara Frakka. Hvet alla 
sem geta til að mæta og hvetja! 
Ég þori oftast ekki að spá en við 
þurfum að vinna og gerum það: 
2-0. Áfram Ísland!“

Pawel Bartoszek
borgarfulltrúi Viðreisnar

„Ég mæti galvaskur í stúkuna. 
Grjótharða tilfinningasnauða 
formúlan segir að leikurinn fari 1-0 
fyrir Tyrkland. En auðvitað vonast 
maður eftir fráviki!“ segir Pawel, 
sem er stærðfræðingur að mennt. 
„Sleppum við umspilið! Ísland 
beint á EM!“ segir Pawel.

Jóhann K. Jóhannsson
sjónvarpsfréttamaður á Stöð 2

Jóhann kemst ekki á völlinn í 
þetta sinn. „En ég ætla að fylgjast 
með úr glugganum á fréttastofu 
Stöðvar 2 sem er með útsýni yfir 
Laugardalsvöll.“ Jóhann spáir fyrir 
um 2-1 sigur Íslands. „Húh!“

Guðmundur Steingrímsson
pistlahöfundur

„Ég fer ekki á leikinn því ég er 
staddur í Búenos Aíres,“ segir Guð-
mundur. „Ég er hins vegar búinn 
að gúggla hvernig maður horfir á 
leikinn á netinu í útlöndum. Með 
hjálp tækninörda alnetsins mun 
ég horfa spenntur, en því miður 
ekki með uppþvottabursta í hönd 
því hér notar fólk svampa,“ segir 
Guðmundur. Hann spáir leiknum 
1-1. „Og þannig er það.“

Þórdís Kolbrún  
Reykfjörð Gylfadóttir

ferðamálaráðherra

Þórdís ætlar að reyna að fá miða á 
leikinn og ætlar sér þá að taka son 
sinn, sjö ára fótboltaaðdáandann, 
með. „Hann þekkir alla með nafni, 
hvar í veröldinni þeir spila, hvort 
þeir eru meiddir o.s.frv. Heldur 
mér mjög upplýstri,“ segir Þórdís. 
„Svo má ekki gleyma því að Insta-
gram-reikningur Rúriks hefur bein 
áhrif á uppflettingar í Suður-Amer-
íku um Ísland og íslenska náttúru,“ 
útskýrir ferðamálaráðherrann. 
Hún hefur trú á strákunum okkar. 
„Þetta verður hart en ég vona að 
þeir sigri sterkt liða Tyrkja. Berjast 
í’essu!“

Hrefna Rósa Sætran
kokkur og eigandi Grill-  

og Fiskmarkaðarins

Hrefna kemst ekki á leikinn en 
ætlar sér að vera andlega við-
stödd. Hún spáir Íslandi 2-1 sigri. 
„Maður missir af 100% tækifæra 
sem maður tekur ekki. Gangi 
ykkur vel!“ segir Hrefna.

Sigurður Hannesson
framkvæmdastjóri SI

Sigurður kemst því miður ekki á 
völlinn að þessu sinni. „En það 
eru góðar fréttir fyrir landsmenn 
þar sem liðinu gengur yfirleitt 
illa þegar ég mæti,“ segir Sigurður 
sem spáir Íslandi 2-1 sigri. „Lands-
liðsfyrirliðinn mun eiga stjörnu-
leik og Hannes mun standa sig vel 
í markinu. Húh!“

Viðmælendur Lífs-
ins spá Strákunum 
okkar góðu gengi í 

leiknum gegn feikna-
sterku liði Tyrkja í 

kvöld. Annar stærð-
fræðingurinn í hópn-
um er þó með báða 

fætur á jörðinni.

Íslendingar 
fjölmenna 
á völlinn
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Pantaðu í síma 515 1617 eða á pizzahut.is
 Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði

1990
STÓR PIZZA AF MATSEÐLI MEÐ TVEIMUR 

ÁLEGGSTEGUNDUM OG OSTAFYLLTUM KANTI

OSTAFYLLTUM
KANTI

PIZZA MÁNAÐARINS ER MEÐ

43%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

A



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

TERIYAKI

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Erlendir vinir spurðu eitt sinn 
hvort við færum líka í útilegur 
á veturna eins og þeir. Þeir 

voru að fletta í gegnum mynda-
albúm og sáu vinafólk okkar dúðað 
í teppi og ullarklæði fyrir framan 
kúlutjald. „Alls ekki, þessi mynd 
var tekin í byrjun júlí,“ var svarið.

Útilegur á Íslandi eru furðulegt 
fyrirbæri. Jafnvel óskiljanlegt. Að 
fólk skuli velja að gista utandyra 
í sjö gráðu hita (kulda), roki og 
yfirleitt einhvers konar úrkomu 
hlýtur að vera einhver tegund 
masókisma. Álíka rómantískt og 
hópefli í frystiklefa. Ísland er ekki 
hannað fyrir útilegur. Okkur er 
ætlað að gera annað utandyra en að 
sofa þar.

Fyrir hverja útilegu ríkir mikil 
spenna og við liggjum yfir veður-
spánni. Það versta er hins var að á 
Íslandi er ekki hægt að spá fyrir um 
veðrið, einungis segja af því fréttir. 
Ef þið hugsið út í það, þá heitir 
dagskrárliðurinn í fjölmiðlunum 
„veðurfréttir“ en ekki „veðurspá“. 
Það er engin tilviljun. Íslenskir 
veðurfræðingar vita bara hvernig 
veðrið var áðan. Það er útilokað 
að segja til um hvernig það verður 
á eftir.

Í útilegunni sjálfri er svo ekki 
rætt um neitt annað en veðrið. 
Stundum er það geggjað og það 
eru augnablikin sem við leggjum 
á minnið. En geggjaða veðrið varir 
skammt. „Hann er að fara að snúa 
sér,“ heyrist brátt í einhverjum 
stuttbuxnaklæddum manni í 
dúnúlpu og sandölum. Svo breytist 
vindáttin og pappadiskarnir fjúka 
af borðinu. Pikknikkið dreifist 
um grasið og við leitum skjóls í 
fortjaldinu.

Það er yfirleitt ekki langt liðið 
á sunnudagsmorguninn þegar 
klassískasta setning íslenskrar 
útilegumenningar fer að óma um 
tjaldsvæðið: „Jæja, eigum við ekki 
að fara að bruna í bæinn?“

Inni í tjaldi


