— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —

144. TÖLUBLAÐ 19. ÁRGANGUR

MÁNUDAGUR

24. JÚNÍ 2019

Vilja verulegar
breytingar á
frumvarpinu
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vill sjá verulegar
breytingar á frumvarpi um stuðning við fjölmiðla
áður en það verður lagt fram að nýju í haust. Ekki
tókst að mæla fyrir frumvarpinu á þessu þingi.
FJÖLMIÐLAR Þingflokkur Sjálfstæðisf lokksins leggur mikla áherslu
á að f jölmiðlafrumvar p Lilju
Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, taki verulegum
breytingum áður en það verður lagt
fram að nýju í haust. Þetta herma
heimildir Fréttablaðsins innan
þingflokksins.
Einn heimildarmaður blaðsins
segist raunar ekki muna eftir öðru
stjórnarfrumvarpi sem hafi verið
afgreitt úr þingflokknum með jafn
miklum fyrirvörum. Þannig muni
þingflokkurinn meðal annars setja
það skilyrði að tekið verði á málefnum RÚV. Að minnsta kosti verði
settar miklar skorður við samkeppnisrekstri félagsins og það
helst dregið alveg af samkeppnismarkaði.
Frumvarp Lilju sem ætlað var
að styrkja stöðu einkarekinna
fjölmiðla komst ekki til umræðu
áður en Alþingi fór í sumarleyfi.
Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, segir að þótt
frumvarpið hafi verið afgreitt út úr
þingflokknum hafi verið samstaða
um að það færi ekki í gegn á þessu
þingi. Ljóst sé að fyrirvarar séu hjá
mörgum þingmönnum flokksins.
„Ég held að það sé alveg deginum
ljósara að það voru ekki allir í þingf lokknum sáttir við frumvarpið
eins og það var lagt fram. Ráðherra
fannst mikilvægt að leggja málið
fram svo það fengi kynningu og
einhverja umræðu. Það yrði svo
verkefni næsta þings að ná þessu í
gegn,“ segir Bryndís.
Þegar ráðherra kynnti frumvarpið í lok janúar sagði hann að málefni
RÚV yrðu skoðuð síðar. Endanleg
útgáfa frumvarpsins leit svo dagsins ljós í maí en þá hafði málsgrein
verið bætt við greinargerð um að

Ef það er einhver
alvara í því að
styrkja stöðu sjálfstæðra
fjölmiðla þá verða menn að
taka á þátttöku RÚV á
samkeppnismarkaði

Evrópubúum
mun fækka

Harpa fór í aðra
liðþófaaðgerð

HEIMSMÁL Jarðarbúar verða tæplega ellefu milljarðar árið 2100
samkvæmt nýrri mannfjöldaspá
Sameinuðu þjóðanna. Um miðja
öldina er gert ráð fyrir að þeir verði
9,7 milljarðar en í dag eru þeir 7,7.
Mesta fjölgunin verður í Afríku
sunnan Sahara. Evrópubúum mun
hins vegar fækka um 117 milljónir
samkvæmt spánni. Þá er því spáð
að Indland taki sæti Kína sem fjölmennasta ríki heims árið 2027.
Fæðingartíðni hefur lækkað í
heiminum undanfarna áratugi en
árið 1990 átti hver kona að meðaltali 3,2 börn. Í dag er meðaltalið 2,5
börn en um miðja öldina stefnir í að
talan verði komin í 2,2 börn.
Sameinuðu þjóðirnar telja vandamál tengd öldrun samfélaga meðal
stærstu breytinga 21. aldarinnar.

FÓTBOLTI Markahrókurinn Harpa
Þorsteinsdóttir þurfti að fara aftur
undir hnífinn vegna rifu í liðþófa
og kemur hún því ekkert við sögu á
þessu tímabili. Harpa
er samningslaus
og veit að endurhæf ingin mun
taka sinn tíma
en stefnir á að
komast aftur út
á völl á næsta
ári. - kpt /sjá

-þea / sjá síðu 6

Óli Björn Kárason,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins

skoða ætti tekjuuppbyggingu RÚV.
Frumvarpinu var ekki dreift á
Alþingi fyrr en 20. maí þrátt fyrir
að ríkisstjórnin hafi afgreitt það 3.
þess mánaðar. Voru þær tafir meðal
annars raktar til andstöðu innan
þingflokks Sjálfstæðisflokksins.
Að mati Óla Björns Kárasonar,
þingmanns Sjálfstæðisf lokksins,
er staða RÚV lykilatriði. „Ef það er
einhver alvara í því að styrkja stöðu
sjálfstæðra fjölmiðla þá verða menn
að taka á þátttöku RÚV á samkeppnismarkaði þar sem það nýtur
yfirburða. Það verður að jafna leikvöllinn,“ segir Óli Björn.
Eitthvað verði að gera en mikill
meirihluti þingsins vilji vernda
RÚV. „Það má ekkert gera sem
raskar stöðu RÚV og þá skil ég ekki
hvernig menn ætla að jafna leikvöllinn.“
Annar heimildarmaður segir
málið snúið fyrir flokkinn þar sem
verið sé að búa til styrkjakerfi sem
gangi gegn grunnhugmyndum
hans um atvinnulíf. Hins vegar
telji ýmsir það réttlætanlegt í ljósi
ójafnrar stöðu einkarekinna fjölmiðla. - sar

síðu 10

Patti Smith kom fram á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í Laugardalnum í gærkvöldi við mikið lof viðstaddra.
Hin 72 ára Smith er mikill Íslandsvinur og hefur áður haldið hér ferna tónleika, síðast í Eldborgarsal Hörpu
árið 2014. Í gær var lokadagur Secret Solstice, en hátíðin hefur staðið síðan á föstudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar um bætt lífskjör
og EES-samningninn. 8
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SPORT Mörg spurningarmerki
eru innan leikmannahóps Arsenal fyrir næsta tímabil. 12
MENNING Á Kjarvalsstöðum er
nú að finna yfirlitssýningu á
verkum Sölva Helgasonar. 18
LÍFIÐ Secret
Solstice
hátíðinni
lauk í
Laugardalnum í
gær. 22
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Fótboltastjörnur framtíðarinnar

Veður

Suðvestan 3-10 m/s, en 8-15 á
annnesjum norðvestan til. Skýjað
að mestu en bjart með köflum
austan- og suðaustanlands. Lítilsháttar úrkoma á morgun, en áfram
þurrt austan til. Hiti 8 til 22 stig,
hlýjast á SA-landi. SJÁ SÍÐU 16

Rafmagnshjól eru að verða sífellt
vinsælli. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stöðug aukning
í sölu rafhjóla
SAMGÖNGUR Talsmenn reiðhjólaverslananna Arnarins og Tri ehf.
segja sölu rafmagnshjóla hafi aukist talsvert frá því í fyrra en ekki sé
hægt að tala um sprengingu.
„Miðað við hvað hefur verið að
gerast úti í Evrópu er ekki hægt að
tala um sprengingu hér á landi,“
segir Jón Pétur Jónsson, eigandi Arnarins. „Ég veit ekki hvort Íslendingar
séu svona seinteknir fyrir rafmagni
en um leið og þeir prófa þetta koma
þeir aftur brosandi út í bæði.“
Aðspurður um aldurshópana
segir Jón kaupendahópinn á hefðbundnum rafmagnshjólum vera í
eldri kantinum en yngra fólkið sæki
heldur í rafmagnsfjallahjól. - atv

13 milljónir
til réttinda
hinsegin fólks

Það var hart barist í nágrannaslag Selfoss og Hamars úr Hveragerði á Norðurálsmótinu á Akranesi um helgina. Um 1.500 strákar úr 7. flokki af öllu landinu
komu saman til þess að spila fótbolta og skemmta sér. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hlaðvarp Bubba
Morthens
komið í loftið
AFÞREYING Fyrsti þáttur af hlaðvarpi Bubba Morthens, Sögur af
plötum, fór í loftið á föstudag á
Hlaðvarpi Fréttablaðsins. Þættirnir verða gefnir út vikulega þar
sem Bubbi mun rýna í tíu plötur
sem hann hefur gefið út og fá til sín
gesti sem komu að framleiðsluferli
hverrar plötu.

SAMFÉLAG Guðlaugur Þór Þórðar-

son, utanríkisráðherra, hefur
ákveðið að verja þrettán milljónum
króna í sérstakt verkefni skrifstofu
mannréttindafulltrúa Sameinuðu
þjóðanna (OHCHR). Verkefnið snýr
að því að vinna að útbreiðslu réttinda hinsegin fólks um allan heim
og er framlagið í samræmi við
áherslur Íslands í mannréttindaráði
sameinuðu þjóðanna. Ráðið fundar
í Genf í dag á sínum fertugasta og
fyrsta fundi og eru jafnréttismál
þar efst á dagskrá . -bdj

Bubbi Morthens.

Fyrsti þátturinn er tileinkaður
fyrstu plötu Bubba, Ísbjarnarblús, sem kom út 17. júní árið 1980.
Gestur þáttarins er gítarleikarinn
Sigurgeir Sigmundsson sem fer með
Bubba yfir aðdraganda og aðstæður
við tökur á plötunni. – atv

fyrir þá kröfuhörðu
Gerir sláttinn auðveldari
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Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555
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www.thor.is
Lokað um helgar
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Slysahætta vegna tólf
yfirgefinna bústaða
Heilbrigðiseftirlitið segir umgengni við sumarhúsalóðir við Elliðavatn
óásættanlega og krefst hreinsunar á svæðinu undir eins. Sýslumaður hefur
fengið frest til þess að bregðast við kröfunni vegna flókinnar stöðu mála.
KÓ PAVO GU R Heilbrigðiseftirlit
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
hefur nú sent kröfu til Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu varðandi
umgengni í og við tólf gamla sumarbústaði sem standa á svæðinu við
strendur Elliðavatns, en allar lýsingarnar hljóða á svipaðan hátt:
„Vatnsendablettur 170. Hús er
að hrynja og er hættulegt, búið er
að brjóta allt sem hægt er. Stendur
opið. Hreinsa þarf allt lauslegt af
lóðinni. Æskilegt að rífa húsið.“
„Vatnsendablettur 43. Hús illa
farið, búið að brjóta allt sem hægt
er. Stendur opið. Hreinsa þarf allt
lauslegt af lóðinni. Æskilegt að rífa
húsið. Bílhræ þarf að fjarlægja.“
Í bréfi heilbrigðiseftirlitsins til
sýslumanns er ástandinu lýst. „Á
svæðinu er nokkur fjöldi gamalla
kofa eða smáhýsa sem á árum áður
voru nýttir sem sumarbústaðir en
hafa f lestir staðir tómir og yfirgefnir um árabil. Skemmdarvargar
hafa farið um svæðið og rústað
bústöðum, brotið allar rúður, hurðir, skemmt veggi og palla og eyðilagt
innréttingar og innbú.“
Þá segir í bréfinu að spýtnabrak,
brotnar rúður og ýmiss konar rusl
og jafnvel spilliefni sé víða dreift um
lóðirnar. „Bifreiðar sem lagt hefur
verið á svæðinu hafa einnig fengið
að kenna á skemmdarvörgum.
Ásýnd svæðisins er til verulegra
lýta. Svæðið er ógirt. Slysahætta
getur stafað af svæðinu fyrir börn,
fullorðna og gæludýr þegar fólk á
þarna leið um. Vaxandi fokhætta er
frá svæðinu og viðbúið að skemmdarvargarnir kveiki í kofunum líkt
og gerst hefur ítrekað austan Elliðavatns.“
Íbúar svæðisins hafa kvartað í
næstum tvö ár yfir umgengninni

Ljóst er að ástandið er ekki boðlegt íbúum nærliggjandi byggðar. Heilbrigðiseftirlitið segir æskilegt að húsin verði rifin. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hús er að hrynja og
er hættulegt, búið er
að brjóta allt sem hægt er.
Stendur opið. Hreinsa þarf
allt lauslegt af lóðinni.
Æskilegt að rífa húsið.
Úr bréfi Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis

en ekkert hefur breyst, en Hörður
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðarog Kópavogssvæðis segir það vera
vegna f lókinnar stöðu varðandi
dánarbú látins eiganda lóðanna,

Þorsteins Hjaltested. „Bréfið er nú
til skoðunar hjá sýslumanni, en
þar sem það eru mjög takmarkaðar
heimildir sem sýslumaður hefur
til athafna fyrir hönd dánarbús er
þetta erindi til nánari umfjöllunar
og hafa þeir því fengið frest til að
svara fyrirspurn okkar.“
Í bréfinu vekur Heilbrigðiseftirlitið einnig athygli sýslumanns á
því að Kópavogsbær bjóðist til að
hreinsa lóðirnar á sinn kostnað, en
þurfi formlegt samþykki lóðarhafa
til að hefja hreinsunarstarf. „Heilbrigðiseftirlitið skorar á forsvarsmann dánarbúsins að nýta sér þessa
þjónustu Kópavogsbæjar. Að öðrum
kosti mun heilbrigðiseftirlitið láta
hreinsa lóðirnar á kostnað lóðarhafa.“ palmik@frettabladid.is

Yaris Hybrid

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 92063 06/19

50% rafdrifinn*

Yaris – verð frá: 2.460.000 kr.
Yaris Hybrid – verð frá: 3.080.000 kr.

Nettur og nýstárlegur Yaris er pottþétt týpa og hlaðinn orku með endurbættu Hybrid kerfi. Njóttu þess að fljúga gegnum
daginn með gleðina, gæðin og umhverfið í fyrsta sæti. Komdu og reynsluaktu þessum eðalfína Yaris orkubolta hjá næsta
viðurkennda söluaðila Toyota. Orkuskiptin eru hafin.
2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Yaris.
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

*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.
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Ekki forsvaranlegt að loka
börn inni í menguðu húsnæði
Bragi Þór Antoníusson, markaðsstjóri Elko. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

DVD-diskar úr
hillum Elko
VIÐSKIPTI Raftækjaverslunin Elko
hefur á kveðið, eftir að hafa selt
DVD-diska allt frá árinu 1998, að
hætta sölu þeirra. Diskarnir sem
enn eru til á lager verða settir á
rýmingarsölu sem mun ljúka þegar
síðasti diskurinn er seldur. Frá
þessu greindi verslunin fyrir helgi
en markaðsstjóri Elko segir að seldir
hafi verið 1.985.000 DVD-mynddiskar í verslununum fyrirtækisins
undanfarið 21 ár.

Áhorf á barnamyndir, sem hafa
verið stór hluti af sölunni
síðustu ár, er sömuleiðis að
færast yfir í spjaldtölvur og
streymisveitur.
Bragi Þór Antoníusson,
markaðsstjóri Elko

„Í dag er hægt að nálgast allt þetta
efni í gegnum hinar ýmsu streymisveitur. Á horf á barna myndir, sem
hafa verið stór hluti af sölunni síðustu ár, er sömu leiðis að færast yfir
í spjaldtölvur og streymis veitur í
sjónvarpi og því komið að því að
hætta al farið með þennan vöruflokk og rýma fyrir nýjum vörum
og nýjum tímum,“ segir Bragi Þór
Antoníusson, markaðsstjóri ELKO.
Í stað DVD-deildarinnar verður
komið fyrir sérstakri rafíþróttadeild þar sem boðið verður upp á
aðstöðu til spilunar í besta mögulega búnaði sem til er hverju sinni.
– la

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

Samdráttur í útgjöldum til viðhalds eftir hrun hefur leitt til mygluvandamála í skólum. Sveppafræðingur segir ekki forsvaranlegt að loka börn inni í húsnæði sem mengað er af myglu. Fyrrverandi
starfsmaður Breiðholtsskóla segist hafa fundið fyrir alvarlegum einkennum sem læknir rakti til myglu.
HEILBRIGÐISMÁL „Ég er á því að
gamalt fólk sem fær heimahjúkrun
og ýmsa aðstoð á vegum sveitarfélagsins svo að það geti dvalið sem
lengst heima hjá sér, ætti að fá smið í
heimsókn sem hluta af þjónustunni.
Það gerist of oft að þegar fólk eldist
að það hætti að geta sinnt eðlilegu
viðhaldi húsnæðisins og þá er hætta
á að það fari að mygla en sjúklingar
og gamalt fólk er svo viðkvæmt fyrir
mengun af því tagi. Eftir hrunið var
víða dregið saman í útgjöldum til
viðhalds, það er að koma í bakið á
fólki núna,“ segir Guðríður Gyða
Eyjólfsdóttir, sveppafræðingur hjá
Náttúrufræðistofnun Íslands.
Fossvogsskóla var lokað í vor
eftir að mygla fannst í húsnæðinu,
en einnig er verið að skoða ástand
Ártúnsskóla. Í vor var álmu í Breiðholtsskóla lokað í kjölfar þess að
mygla fannst í húsnæðinu. Um er að
ræða átta kennslustofur sem verða
endurnýjaðar að fullu innandyra,
búist er við því að framkvæmdum
ljúki næsta haust.
Mygla leggst mismunandi á einstaklinga og er aðeins lítill hluti
fólks sem fær mjög sterk einkenni.
Fyrrverandi starfsmaður skólans,
sem vill ekki koma fram undir
nafni að svo stöddu, segir að hann
hafi ekki verið sá eini sem fann fyrir
einkennum.
„Það fyrsta sem læknirinn sagði
við mig var að ég væri að vinna
einhvers staðar þar sem er mikill
sveppur. Það eina sem kæmi til
greina væri mygla,“ segir starfsmaðurinn fyrrverandi. Hann starfaði
þangað til í fyrra nálægt álmunni
sem var lokað. Segir hann að það
hafi tekið sig nokkra mánuði að ná
sér að fullu. „Mér leið eins ég reykti
karton á dag. Ég þarf stundum enn
að ræskja mig.“
Fram kemur í minnisblaði Mannvits frá því í byrjun árs að engar
sý nilegar rakaskemmdir haf i
fundist við frumskoðun í Breiðholtsskóla en sýni voru tekin vegna
kvartana starfsfólks um slappleika.
Sýnin voru send á Náttúrufræðistofnun Íslands. Í þremur af fjórum
kennslustofum þar sem tekin
voru sýni fundust vísbendingar
um ástand sem ástæða væri til að
bregðast við, þar á meðal klumpur
af brúnum sveppafrumum sem eiga
líklega uppruna að rekja innandyra.

Í álmunni sem var lokað í Breiðholtsskóla í vor eftir að mygla fannst þar eru átta kennslustofur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er ekki forsvaranlegt að bjóða
börnum upp á að vera lokuð
inni heilan vetur í mygluðu
húsnæði því börn, fólk með
langvarandi sjúkdóma og
gamalt fólk er viðkvæmast
fyrir þessari mengun.
Guðríður Gyða
Eyjólfsdóttir,
doktor í
sveppafræði
hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands

Sýni sem tekið var úr útvegg einnar
kennslustofunnar reyndist mengað
af sveppagróum.
Fréttablaðið bar niðurstöður
sýnatökunnar undir Guðríði Gyðu.
Miðað við þær sveppategundir
sem fundust segir Guðríður Gyða

Uppsöfnuð viðhaldsþörf
Í svari frá borginni við fyrirspurn
Fréttablaðsins segir að viðhaldsþörf í grunnskólunum sé uppsöfnuð og afleiðing af efnahagssamdrættinum sem varð eftir
hrunið. Er nú verið að vinna það
upp með auknum fjárframlögum
til viðhalds.
Hjá Reykjavíkurborg er miðað
við að 1,5 prósent af stofnkostnaði fari í viðhaldskostnað.
Á árunum 2009-2013 runnu að
0,64 prósent af stofnkostnaði til

viðhalds í grunnskólum borgarinnar, það hlutfall hækkaði í
1,33 prósent á árunum 2014 til
2017. Þetta hækkaði í fyrra upp í
1,83 prósent en í ár er ráðgert er
að verja 1,63 prósent af stofnkostnaði í viðhald. Alls runnu 267
milljónir til viðhalds á Breiðholtsskóla á árunum 2013 til
2018, þar af runnu 112 milljónir
í átaksverkefni árið 2014. Í fyrra
runnu 35 milljónir til viðhalds og
16 milljónir árið áður.

að hún myndi byrja að leita undir
gólfefnunum og líta síðan á sögu
byggingarinnar hvað varðar leka og
vatnstjón. Guðríður Gyða segir það
geta verið mjög heilsuspillandi að
dvelja í húsnæði menguðu af myglu
og að það gæti gert einstaklinga viðkvæmari fyrir myglu.
„Það er ekki forsvaranlegt að
bjóða börnum upp á að vera lokuð
inni heilan vetur í mygluðu hús-

næði því börn, fólk með langvarandi sjúkdóma og gamalt fólk er
viðkvæmast fyrir þessari mengun.“
Ekki sé nóg að drepa mygluna,
það þurfi að hreinsa hana alveg í
burtu til að koma í veg fyrir að agnir
úr henni berist í fólk. Um sé að ræða
vistkerfi sem fylgir því þegar húsnæði blotnar og mengar andrúmsloftið inni í húsum.
arib@frettabladid.is

ramisland.is

NÝR RAM 3500
NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT. NÝJAR ÚTFÆRSLUR
OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI.

Aukabúnaður á mynd 35” dekk

EIGUM TIL Í CREW CAB, BIG HORN, LARAMIE, SPORT OG
LIMITED ÚTFÆRSLUR TIL AFGREIÐSLU STRAX. MEGA
CAB Í LARAMIE OG LIMITED ÚTFÆRSLUM EINNIG.

CREW CAB

RAM 3500 VERÐ FRÁ: 6.987.745 KR. ÁN VSK.
RAM 3500 VERÐ FRÁ: 8.640.000 KR. M/VSK.

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
LOKAÐ LAUGARDAGA FRÁ 8. JÚNÍ TIL OG MEÐ 3. ÁGÚST

UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLAN
NDI

U P P L I F Ð U E I N STA KA T I L F I N N I N G U

G L Æ N Ý R M A Z DA 3 S E DA N
NÝ M-HYBRID TÆKNI
Brimborg frumsýnir Mazda3 SEDAN
með nýrri M-Hybrid tækni sem minnkar eldsneytisnotkun,
dregur úr losun CO2 og eykur aﬂ. Nýr Mazda3 SEDAN
er gríðarlega vel búinn. Komdu og prófaðu.
Hönnun Mazda3 er einstök og dásömuð af
sérfræðingum um allan heim. Mazda3 SEDAN er
sannkallað listaverk að utan sem innan
– sannkölluð veisla fyrir skynfærin
Verð frá: 3.490.000 kr.

GLÆSILEG HÖNNUN, AFL, LIPURÐ OG
AFBURÐA AKSTURSEIGINLEIKAR EINKENNA MAZDA
Mazda hefur notið mikilla vinsælda og trausts á Íslandi í áratugi.
Mazda hefur líka alltaf verið í farabroddi í hönnun og tækniframförum.
Þar nær japanskt hugvit og hönnun hæstu hæðum sem skilar sér í
stórkostlegum bílum sem fólk elskar að keyra.
Hefur þú upplifað tilfinninguna að keyra nýjan Mazda?
Í dag er upplagt tækifæri!

KO M D U, P RÓ FA Ð U O G U P P L I F Ð U E I N STA KA T I L F I N N I N G U !

BRI MBO RG REYKJ AVÍ K | BÍ L D SHÖFÐA 8 | SÍMI 515 7040 • B RIMB ORG AKUREYRI | TRYGGVAB RAU T 5 | SÍM I 5 1 5 7 0 5 0 | m azd a.i s
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Mikil fólksfækkun í Evrópu til 2100
Lækkandi fæðingartíðni í Evrópu þýðir
mikla fólksfækkun
fyrir aldarlok. Hærri
meðalaldur innan
álfunnar gæti reynst
erfið áskorun. Heilt yfir
fjölgar jarðarbúum í
tæpa ellefu milljarða
árið 2100 og mun mest
fjölgun eiga sér stað í
Afríku sunnan Sahara.
HEIMSMÁL Íbúar Evrópu verða um
630 milljónir árið 2100. Það er 117
milljónum færra en í ár. Þetta er á
meðal þess sem kom fram í nýrri
mannfjöldaskýrslu sem mannfjöldadeild Sameinuðu þjóðanna
birti fyrr í vikunni. Hins vegar mun
íbúum heims fjölga talsvert heilt
yfir. Búist er við því að jarðarbúar
verði 9,7 milljarðar um miðja öld og
að fjölgunin muni ná hápunkti árið
2100, verða 10,9 milljarðar.
Á meðan Evrópubúum mun
fækka er talið að það verði fólksfjöldasprenging í Afríku sunnan
Sahara. Þar gæti fólksfjöldi tvöfaldast á næstu þrjátíu árum. Indverjum heldur áfram að fjölga og
verður þjóðin sú fjölmennasta í
heimi í kringum árið 2027.
Fæðingartíðni í heiminum hefur
lækkað undanfarna áratugi og
lítur því út, eins og áður segir, að
fjölgunin toppi um næstu aldamót.
Meðalkonan átti 3,2 börn árið 1990,
2,5 barn í ár og um miðja öld mun
talan standa í 2,2.
Ríki Evrópusambandsins og
Japan hafa verið á undan þessari
þróun og er fæðingatíðni þar vel
undir þeim 2,1 sem sagt er nauðsynlegt til að viðhalda fólksfjölda í
skýrslunni. Fæðingartíðni í Evrópusambandinu er um 1,6 og um 1,8 í
Japan. Á Íslandi stóð talan í 1,7 á
síðasta ári.
Þessi þróun sem nú þegar má
greina í Evrópu, Japan og víðar
þýðir að samfélög verða eldri. Samkvæmt skýrslu sem framkvæmdastjórn ESB birti á síðasta ári er horft
fram á að fólki á milli fimmtán og
64 ára, það er að segja sá hluti samfélagsins sem tekur hvað virkastan
þátt í atvinnulífinu, muni fækka úr
333 milljónum árið 2016 í 292 milljónir árið 2070.
„Spár gera ráð fyrir því að fjárhagsleg áhrif þessa verði mikil
fyrir öll aðildarríki og að áhrifin
verði strax ljós á næstu tveimur áratugum. Innan Evrópusambandsins
er búist við því að heildarkostn-

Meðalaldur í Evrópu er hár og er von á fólksfækkun. NORDICPHOTOS/AFP
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Afríka keyrir fjölgunina áfram
Samkvæmt skýrslu SÞ mun
fólksfjöldi í Afríku sunnan Sahara
tvöfaldast á næstu þrjátíu árum.
Fjölgunin mun, samkvæmt spám,
nema einum milljarði og færist
heimshlutinn nær því að verða sá
fjölmennasti í heiminum.
Alls er útlit fyrir að Afríka
sunnan Sahara verði ábyrg fyrir
rúmum helmingi allrar fólks-

fjölgunar fram til 2050 og að
fjölgun þar haldi ört áfram allt til
aldarloka. Þessi þróun hefur verið
einstaklega greinileg í Nígeríu
undanfarna áratugi en þar hefur
íbúum fjölgað úr 95 milljónum
árið 1990 í 201 milljón á þessu ári.
Nígeríumenn verða samkvæmt
spánni rúmlega 400 milljónir um
miðja öld.

„Flest þeirra samfélaga sem örast vaxa eru í fátækustu ríkjunum
þar sem mannfjöldaaukningin
hefur í för með sér auknar áskoranir í baráttunni gegn fátækt,
hungri og vannæringu og fyrir
jafnrétti og sterkum innviðum,“
hafði Financial Times efitr Liu
Zhenmin, yfirmanni efnahags- og
félagsmála hjá SÞ.

aður öldrunar, það er eftirlaunagreiðslna, heilbrigðisþjónustu,
menntunar og atvinnuleysisbóta,
aukist um um 1,7 prósentustig
og verði því 26,7 prósent af vergri
landsframleiðslu,“ sagði í tilkynningu um þá skýrslu.
Þessi lága fæðingartíðni og hækkandi meðalaldur hefur í för með
sér, samkvæmt umfjöllun The New
York Times um skýrslu SÞ, erfiðleika
við að viðhalda grunnstoðum velferðarkerfis vegna þess aukna álags
sem von er á.
Og að því er kemur fram í umfjöllun Sameinuðu þjóðanna um þau
vandamál sem fylgja öldrun samfélaga er um að ræða eina stærstu
breytingu 21. aldarinnar „sem hefur
áhrif á nærri öll svið samfélagsins,
þar á meðal atvinnumál, fjármálakerfi og eftirspurn eftir vörum og
þjónustu“. thorgnyr@frettabladid.is

Fjölmenn mótmæli í Prag Flokkur Erdogan tapar í Istanbúl
TÉKKLAND Tékkar söfnuðust í gær
saman í Letna-garðinum til þess að
kalla eftir afsögn forsætisráðherra
landsins, Andrej Babis. Mótmælin
eru þau stærstu í landinu síðan í
Flauelsbyltingunni árið 1989 sem
steypti kommúnískri ríkisstjórn
Tékkóslóvakíu af stóli.
Mótmælin eru hápunktur raða
mótmæla á síðustu vikum gegn
Babis, sem hefur sætt rannsókna
vegna meintra fjársvika og hagsmunaárekstra, ásökunum sem
hann harðneitar.
Tékkar eru um 10,7 milljónir
talsins en skipuleggjendur mótmælanna telja að um 250 þúsund
hafi mætt. Mótmælendur báru
skilti og borða sem á stóðu „Segðu af
þér“, „Við höfum fengið nóg“ og „Við
munum ekki láta lýðræðið eftir.“
Aðrir veifuðu fánum Tékklands og
Evrópusambandsins.
Vantrauststillaga sem stjórnarandstaðan hyggst leggja fram á

Talið er að um 250
þúsund manns hafi mótmælt forsætisráðherranum.

miðvikudaginn verður að öllum
líkindum felld en Babis nýtur nægs
stuðnings þingsins og hefur fastlega neitað því að segja af sér sem
forsætisráðherra.
Lögreglan í Tékklandi lagði til
að Babis, sem er oft líkt við Donald
Trump forseta Bandaríkjanna
vegna fjárhags hans og viðskiptaumsvifa, yrði kærður fyrir fjársvik vegna notkunar hans á niðurgreiðslu frá ESB til þess að byggja
hótel rétt fyrir utan Prag. Babis
neitar öllum misgerðum.
Skipan nýs dómsmálaráðherra
stuttu eftir tilkynningu lögreglunnar leiddi svo til fjöldafundar
mótmælenda. - pk

TYRKLAND AKP, stjórnmálaflokkur
Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta hefur nú tapað aftur eftir
endurteknar borgarstjórakosningar í Istanbúl. Ekrem Imamoglu,
frambjóðandi stærsta stjórnarandstöðuflokksins, sigraði og fékk 54
prósent atkvæða.
Þetta er í annað sinn sem kosningarnar eru haldnar en Imamoglu
bar óvæntan sigur úr býtum með
13 þúsund atkvæða mun í mars
síðastliðnum. Þær kosningar voru
ógiltar eftir kvartanir frá hinum
ráðandi AKP flokki. Voru kosningarnar endurteknar vegna frávika í
talningu atkvæða.
Niðurstöðurnar eru talsvert
bakslag fyrir Erdogan sem hefur
áður sagt að sá sem vinni Istanbúl,
vinni Tyrkland. Imamoglu sagði í
sigurræðu sinni útkomuna marka
„nýja byrjun“ fyrir bæði borgina
og landið. „Við erum að fletta nýrri
blaðsíðu í sögu Istanbúl,“ sagði Ima-

Stuðningskona Ekrem Imamoglu fagnar sigrinum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

moglu. „Á þessari síðu verður réttlæti, jafnrétti, ást.“
Sigur Imamoglu með rúmlega 775
þúsund atkvæða mun sýnir stóraukið fylgi samanborið við niðurstöður kosninganna í mars.
Erdogan, sem er frá Istanbúl, var
kosinn borgarstjóri þar árið 1994 og
stofnaði svo AKP árið 2001. Í kjölfarið var hann forsætisráðherra frá

árinu 2003, þar til hann varð loks
forseti Tyrklands 2014.
„Erdogan er mjög áhyggjufullur,“
sagði Murat Yetkin, blaðamaður og
rithöfundur, í aðdraganda kosninganna. „Hann er að spila hverju
einasta trompi sem hann hefur. Ef
hann tapar markar það endalok
stöðugs pólitísks gengis hans síðasta aldarfjórðunginn.“ - pk

Velkomin í sýningarsalinn Draghálsi 4

+PLÚS

Gleði og góðir taktar
Norðurálsmótið fór fram í blíðviðri á Akranesi um helgina. Þar kepptu um
1.500 fótboltastrákar í 7. flokki. Gleðin var allsráðandi og frábærir taktar
sáust hjá þessum stjörnum framtíðarinnar. Anton Brink tók þessar myndir.
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Halldór

D
Davíð
Stefánsson
david@frettabladid.is

Talsmenn
grámósku,
einangrunarhyggju og
ótta við hið
óþekkta
kunna að
vera háværir
á torgum
en þeir tala
ekki í nafni
þjóðarinnar.
Hér skiptir
engu þótt
þeir leiði
stjórnmálaflokka eða
fara fyrir fjölmiðlum.

agleg orðræða vill oft einkennast af
neikvæðni og átökum. Þetta á við of
marga af talsmönnum einangrunar
og þjóðrembu sem draga í efa nauðsyn alþjóðasamvinnu. Þeir finna sér
stöðugt tilefni til að mótmæla alþjóðlegum skuldbindingum og Evrópusamvinnu.
Tilhneigingin er reyndar oft sú að væringar og
óvissa á alþjóðavettvangi verði til þess að þjóðir
beini sjónum sínum inn á við. Þetta þarf ekki að vera
neikvætt en verður það samt oft. Óttinn rekur fólk
og jafnvel þjóðir til einangrunar með tilheyrandi
fordómum og heift í garð þeirra sem fylgja öðrum
siðum og venjum. Þetta hafa innflytjendur víðs vegar
um heim fengið að reyna, ekki síst þeir er hafa önnur
trúarbrögð en heimamenn.
Þessi viðhorf ganga gegn tímans takti enda kalla
áskoranir dagsins á samvinnu þjóða. Við Íslendingar
erum æ meira tengdir. Misskipting auðs og valda
í öðrum heimsálfum kann jafnvel að hafa áhrif á
þjóðaröryggi okkar. Áskoranir varðandi upplýsingamengun og loftslagsmál eru okkar allra, svo eitthvað
sé nefnt. Lífskjör þjóðarinnar verða ekki bætt án
virkrar alþjóðaþátttöku og aðgangi að mörkuðum.
Það voru því góðar fréttir er bárust af niðurstöðum
könnunar, sem gerð var fyrir utanríkisráðuneytið,
um viðhorf Íslendinga til alþjóðasamstarfs.
Þar kemur fram að þorri Íslendinga er jákvæður í
garð alþjóðastofnana og þátttöku Íslands almennt í
alþjóðlegu samstarfi. Drjúgur meirihluti Íslendinga
telur hagsæld landsins byggjast að miklu leyti á
alþjóðlegri samvinnu, eða um 73,6 prósent. Þá telja
78,3 prósent hagsæld Íslands byggja á alþjóðaviðskiptum. Íslendingar eru sérlega jákvæðir í garð norræns samstarfs en 92 prósent landsmanna eru jákvæð
gagnvart virkri þátttöku Íslands í Norðurlandasamstarfi. Þetta liggur í sameiginlegri sögu og gildum
Norðurlandanna og svipaðri samfélagsgerð.
Sama gildir um þátttöku Íslands í störfum Sameinuðu þjóðanna þar sem 77,9 prósent þjóðarinnar
styðja það starf. Stuðningurinn við Evrópska efnahagssvæðið var einnig afgerandi. Um 55 prósent
landsmanna eru jákvæð í garð samningsins um
Evrópska efnahagssvæðið en einungis 11,8 prósent
eru neikvæð.
Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór var að vonum
ánægður. „Það er ánægjulegt að sjá hversu alþjóðlega
sinnaðir Íslendingar eru almennt og greinilegt að
flestir vilja að Ísland taki áfram virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi, sérstaklega norrænu samstarfi og á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna,“ segir hann.
Umfram allt dregur könnunin fram jákvæða sjálfsmynd þjóðar. Þetta er frjálslynd, bjartsýn og alþjóðasinnuð þjóð. Talsmenn grámósku, einangrunarhyggju og ótta við hið óþekkta kunna að vera háværir
á torgum en þeir tala ekki í nafni þjóðarinnar. Hér
skiptir engu þótt þeir leiði stjórnmálaflokka eða fara
fyrir fjölmiðlum.
Þetta er þjóð sem þorir, vill og getur, svo vitnað sé
til forsætisráðherra á þjóðhátíðardegi. Það er harla
gott veganesti til framtíðar.

Frá degi til dags
Samfylkingartröll
Forsetaframbjóðandinn fyrrverandi í Hádegismóum er enn
á flugi. Nú beinir hann spjótum
sínum að Ólafi Þ. Harðarsyni,
prófessor við Háskóla Íslands.
Davíð segir Ólaf frægt Samfylkingartröll úr Hafnarfirði og ekki
beysinn fræðimann. Ólafur segir
það áberandi hvað ungar konur
innan Sjálfstæðisflokksins hafi
verið óhræddar við að svara
Davíð fullum hálsi. „Á meðan
margir aðrir hafa látið skammir
Davíðs svona um langa hríð yfir
sig ganga, þá standa þessar ungu
konur, reynslulausu ungu konur
og svara fullum hálsi,“ sagði
prófessorinn í samtali við RÚV
og bætti því við að síðustu árin
hafi Davíð staðið málefnalega
mun nær Miðflokknum en Sjálfstæðisflokknum.
NATO og VG
Flest áhugafólk um stjórnmál
liggur nú yfir könnun sem
Maskína gerði fyrir utanríkisráðuneytið um viðhorf Íslendinga til alþjóðasamstarfs. Í ljós
kemur að Íslendingar eru mjög
alþjóðasinnaðir. Um helmingur
landsmanna er jákvæður gagnvart aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu en tæpur fimmtungur neikvæður. Það er ástæða
til að vekja athygli á því að tæpur
þriðjungur kjósenda Vinstri
grænna er jákvæður gagnvart
NATO. Er það jafnvel áhugaverðara í sögulegu samhengi
en þau átta prósent Miðflokksmanna sem vilja ganga í ESB.
arib@frettabladid.is

Grundvöllur lífskjara

A
Guðrún
Hafsteinsdóttir
formaður
Samtaka
iðnaðarins

Lífsgæði
Íslendinga
byggja á
frjálsum
viðskiptum
við önnur
lönd. Með
minni
viðskiptahindrunum
aukast
viðskipti.

ldarfjórðungur er liðinn síðan EES-samningurinn
tók gildi á Íslandi. Samningurinn hefur reynst vera
einn mikilvægasti samningur sem Ísland hefur
gert á lýðveldistímanum. Hann hefur opnað atvinnulífi
aðgang að mikilvægu markaðssvæði, tryggt frjálsara
flæði vara, fjármagns og þjónustu auk þess að tryggja
okkur rétt til búsetu, atvinnu og náms í öðrum ríkjum.
Samningurinn færði okkur úr gjaldeyrishöftum sem
höfðu þá varað í rúm 60 ár hér á landi. Íslendingar hafa
notið ríkulega af kostum EES. Á tíma samningsins hafa
landsframleiðsla og ráðstöfunartekjur einstaklinga
aukist umtalsvert samhliða stórauknum útflutningi.
Landsframleiðsla á mann, sem er mælikvarði á efnahagslega velmegun, hefur aukist um 71% á tíma samningsins.
Lífsgæði Íslendinga byggja á frjálsum viðskiptum við
önnur lönd. Með minni viðskiptahindrunum aukast viðskipti. EES-samningnum hafa fylgt aukin viðskipti milli
Íslands og EES-svæðisins. Hlutur aðildarlanda samningsins í vöruútflutningi Íslendinga hefur vaxið umtalsvert og er nú um 80%. Útflutningur vöru og þjónustu frá
Íslandi hefur meira en þrefaldast á tíma samningsins.
Aukin utanríkisviðskipti hafa síðan aukið hagvöxt og
velmegun til heilla fyrir fyrirtæki og heimili í landinu.
Frjálst flæði vinnuafls innan EES-svæðisins hefur
opnað aðgang að margfalt stærri vinnumarkaði. Mikill
meirihluti þeirra 37.000 erlendra launamanna sem starfa
hér kemur frá EES. Án þeirra væru lífsgæði okkar allra
lakari og mannlíf okkar fábreyttara. EES hefur gert innlendum fyrirtækjum kleift að takast betur á við sveiflur
í sinni starfsemi. Samningurinn hefur hjálpað til við
sveiflujöfnun hagkerfisins – dregið úr verðbólgu á tíma
uppsveiflu og aukningu atvinnuleysis í niðursveiflu. Með
EES hefur fjöldi Íslendinga fengið tækifæri til að læra
og starfa í EES-ríkjum og aflað sér þannig mikilvægrar
þekkingar og reynslu.
EES hefur þjónað hagsmunum Íslands mjög vel. Það
ætti að vera óumdeilt að samningurinn hefur verið afar
mikilvægur fyrir íslenskt atvinnulíf og er hornsteinn
okkar alþjóðlegu tengsla. Ég vona að samningurinn verði
áfram það afl verðmætasköpunar sem hann hefur verið á
síðustu 25 árum.
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Sjálfstæðið 2.0
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

É

g þykist nokkuð viss um að
í augum margra Íslendinga,
ekki síst af eldri kynslóðinni,
sé fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar það mikilvægasta sem Íslendingar hafa nokkurn tímann eignast.
Fyrir því var jú barist og mikilvægt
sé að Íslendingar glutri ekki niður
sjálfstæði sínu. Það þurfi að verja.
Ógnirnar séu hvarvetna.
Mín kynslóð, alin upp af fólki
sem tók þátt í því af innblásinni
hugsjón að byggja upp hið sjálfstæða þjóðfélag og auka velmegun
þess, varð ekki ósnortin af þessum
anda. Ég á minningar af sjálfum
mér á námsárum í samkvæmum
halda orðmargar ræður um mikilvægi þess að vera stoltur af því að
vera Íslendingur, yfir fólki sem átti
það alls ekki skilið. Ég hef staðið
hrærður við náttúruperlur þessa
lands — einu sinni með plastpoka
á hausnum einhverra hluta vegna
— og hrópað hvílík óskapleg gæfa
það er að vera Íslendingur og svo
framvegis. Ég á mína lopapeysu. Ég
borða mitt lamb. Ég spila á mína
harmóníku. Ég raula með í þjóðsöngnum.

Skotgrafir umræðunnar
Ég held að hvert þjóðfélag sé
ákaflega mikið markað af sögu
sinni. Bandaríkjamenn deila
mikið um byssueign. Það kemur
okkur spánskt fyrir sjónir. Maður
sér þær deilur í öðru ljósi þegar
maður tekur með í reikninginn
að það er ekki nema 150 ár síðan
Villta vestrið var í algleymingi og

landnemar vörðu sig og sína með
byssum. Byssan hefur einhvers
konar þýðingu fyrir marga sem
búa í samfélagi sem þannig varð til.
Vonandi komast Bandaríkjamenn
einhvern tímann nógu langt frá
þeim veruleika til að geta endurskoðað samband sitt við morðvopn.
Hér á landi er sjálfstæðið ungt.
Umræðan um sjálfstæðið hefur
verið alltumlykjandi um árabil.
Sá sem vill ganga í ESB vill fórna
sjálfstæðinu. Sá sem er á móti því
vill verja sjálfstæðið. Sá sem vill
samþykkja orkupakkann er á móti
sjálfstæðinu. Sá sem vill hafna
honum er með því. Orðræðan
eftir hrun var haldin þessum einkennum að stórum hluta. Uppgjör
þrotabúa og krafna voru séðar af
sjónarhóli sjálfstæðisins. Ásakanir
um að vilja fórna því spruttu upp í
kjölfar hinna ólíklegustu lagalegu
og efnahagslegu álitaefna. Þetta
gat orðið mjög þreytandi. Enda
stórkostleg einföldun. Ég held að
enginn Íslendingur vilji fórna sjálfstæðinu.

Tímabært að endurskoða
Það er orðið löngu tímabært að
þessi orðræða öll sé endurskoðuð
og samband þjóðarinnar við hið
mikilvæga sjálfstæði sé hugsað upp
á nýtt og merking hugtaksins skilgreind af meiri dýpt, og ásökunum
um skort á sjálfstæðishugsjónum
hætt í kjölfarið. Sjálfstæðið er ekki
eins og hringurinn í Hringadróttinsögu. Þjóðin er ekki Gollum. Það
er ekki meiningin að við eigum að
hverfa inn í helli — eða út í móa
— með sjálfstæðið, hlúa að því
hvíslandi með sjálfum okkur —
„my precious“ — og hvæsa á hvern
þann sem nálgast okkur.
Sjálfstæðið er fengið. Við erum
sjálfstæð. Það er mikilvægt að allir
átti sig á þessu. Ég ætla að leyfa
mér að láta eftirfarandi flakka:
Baráttan fyrir sjálfstæðinu er ekki
mikilvægasta barátta dagsins í

SÖGUR AF PLÖTUM
dag. Það er vissulega mikilvægt
að passa upp á það og missa það
ekki, en önnur úrlausnarefni —
aðrar áhyggjur — hafa tekið við
og eru hundrað sinnum stærri.
Núna þarf þjóðin að fara að beina
sjónum sínum að þeim. Spurningin
sem þarf að liggja til grundvallar
umræðunni hér eftir er þessi:
Hvernig ætlum við, sem einmitt
sjálfstæð þjóð, að nýta krafta okkar
og þá möguleika sem sjálfstæðið
gefur okkur, til þess að láta gott af
okkur leiða? Hvernig ætlum við að
bæta heiminn? Hvernig ætlum við
að taka þátt í því að afstýra ógnarstórum hættum sem blasa við öllu
mannkyninu?

Margt er jú okkar
Það er ekki hægt að nálgast þetta
verkefni sem vænisjúkir sjálfstæðissinnar, sem sjá ógnir í hverju
horni við séríslenska hagsmuni.
Margt er kannski okkar. Kjötið
okkar, smjörið okkar, mjólkin
okkar, fossarnir okkar, fiskurinn
okkar, fjöllin okkar, orkan okkar.
Allt eru þetta ágætis hvísl fyrir
Gollum og margt er þetta vissulega
á ákveðinn hátt okkar, þótt arðurinn af mörgu þessu sé ekki endilega
alveg okkar. Næsta skref hins
vegar, í því endurskilgreiningarverkefni sem hér er til umfjöllunar,
er að prófa að bæta orðinu „okkar“
fyrir aftan ótrúlega margt annað
í veröldinni sem er Íslendingum
ekki síður mikilvægt. Leyfum svo
þeirri uppgötun, sem við vonandi
gerum við þann orðaleik, að hafa
áhrif á hugsun okkar og atferli.
Jörðin okkar. Sólin okkar. Mannkynið okkar. Vísindin okkar. Viðskiptin okkar. Menningin okkar.
Evrópa okkar. Friðurinn okkar.
Réttlætið okkar. Hafið okkar. Andrúmsloftið okkar.
Í fyrstu útgáfu sjálfstæðisins,
sjálfstæði 1.0, varð Ísland þjóð. Í
næstu útgáfu verður hún að gerast
þjóð á meðal þjóða. Það er sjálfstæði 2.0.

Réttindi hinsegin fólks eru
mannréttindi
Guðlaugur
Þór Þórðarson

Þ

að var ánægjulegt að sjá í niðurstöðum könnunar á viðhorfi
fólks til utanríkisþjónustunnar hversu margir telja jákvætt og
mikilvægt að Ísland hafi tekið sæti
í mannréttindaráði Sameinuðu
þjóðanna. Ekki síður er jákvætt að
sjá hversu margir telja að Ísland geti
með sinni málafylgju á þeim vettvangi haft raunveruleg áhrif.
Það er einmitt mitt mat einnig og
lá til grundvallar þeirri ákvörðun á
sínum tíma að Ísland byðist til að
taka sæti í ráðinu þegar sæti Bandaríkjanna þar losnaði með skömmum
fyrirvara fyrir rúmu ári síðan.
Nú fer í hönd 41. fundarlota mannréttindaráðsins í Genf, sú þriðja sem
Ísland tekur þátt í sem aðildarríki
þess. Jafnréttismál verða í forgrunni
að þessu sinni, þ.m.t. réttindi hinsegin fólks. Fulltrúar Íslands munu
þar láta til sín taka með ýmsum
hætti, nú sem áður, og erum við stolt
af því að geta þannig lagt lóð á vogarskálarnar. Mannréttindi eru hornsteinn utanríkisstefnunnar og það
hefur aldrei verið mikilvægara en nú
að standa vörð um þau.
Réttindi hinsegin fólks eru sérstakt áherslumál Íslands. Um það

vitnar til dæmis samþykkt Alþingis
í liðinni viku á framsækinni löggjöf um kynrænt sjálfræði en með
henni skipar Ísland sér í fremstu
röð á alþjóðavísu hvað varðar réttindi hinsegin fólks.
Á alþjóðavettvangi, og ekki síst
í mannréttindaráðinu, höfum við
einnig lagt mikla áherslu á að tala
fyrir auknum réttindum hinsegin
fólks. Hið sama á við um þróunarsamvinnu en í nýrri skýrslu utanríkisráðuneytisins hefur verið mörkuð
sú stefna að allt starf Íslands í þróunarsamvinnu sé mannréttindamiðað. Ísland fylgist því sérstaklega
með stöðu mála hvað varðar réttindi
hinsegin fólks í samstarfsríkjum og
áhersluríkjum í þróunarsamvinnu.
Því miður er víða pottur brotinn.
Í einu af hverjum þremur ríkjum
heims teljast hinsegin sambönd
enn glæpur samkvæmt lögum. Víða
í Afríku og í Mið-Austurlöndum er
ástandið afar slæmt að þessu leyti.
Við munum ekki skirrast við að
benda á hvar skórinn kreppir. Hryllingssögur af ofsóknum á hinsegin
fólki á Gaza-ströndinni, í Úganda
eða í Tsjetsjeníu láta engan ósnortinn. Það er skylda okkar að halda því
á lofti að mannréttindi eru algild,
eiga alltaf við og um alla.
Óhætt er að fullyrða að við höfum
látið verkin tala í mannréttindaráðinu að þessu leyti. Eftir því var til
dæmis tekið í reglubundinni allsherjarúttekt á stöðu mannréttindamála í fjórtán aðildarríkjum SÞ í maí
að Ísland bar þar upp fleiri tilmæli er

vörðuðu LGBTI-réttindi en nokkurt
annað ríki. Raunar námu tilmæli
Íslands þar alls tíu prósentum þeirra
tilmæla sem fram komu um réttindi
hinsegin fólks.
Í fundarlotu mannréttindaráðsins
sem nú fer í hönd liggur fyrir skýrsla
frá sérstökum fulltrúa ráðsins um
réttindi hinsegin fólks. Fyrir ráðinu
liggur enn fremur ályktunartillaga um framlengingu starfsumboðs hans, en það þótti tíðindum
sæta þegar embættið var sett á með
ályktun frá mannréttindaráðinu
árið 2016. Líklegt er talið að mjótt
verði á munum þegar kemur að því
að greiða atkvæði um að framlengja
umboð skýrslugjafans og það segir
því miður sína sögu. Enn er mikið
verk að vinna.
Einmitt þess vegna hef ég nú
ákveðið að verja þrettán milljónum
króna sérstaklega til UN Free &
Equal, sérstaks verkefnis sem skrifstofa mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna (OHCHR) heldur
utan um til að vinna að útbreiðslu
réttinda hinsegin fólks hvarvetna í
heiminum. Með fjárframlaginu og
áframhaldandi áherslu á réttindi
hinsegin fólks, bæði í mannréttindaráðinu sem og í þróunarsamvinnu,
leggjum við okkar af mörkum til
að bæta hag hinsegin fólks og auka
virðingu fyrir réttindum þess.
Í þessum efnum sem öðrum skiptir öllu að tala skýrt og skorinort og
án nokkurs undansláttar. Dropinn
holar á endanum steininn. Það
vitum við.

– með Bubba Morthens

Sögur af plötum er nýtt hlaðvarp
með Bubba Morthens á frettabladid.is.
Hægt er að hlusta á fyrsta þáttinn,
Ísbjörninn og Bítlarnir, á
frettabladid.is/hladvarp.
Sögur af plötum er unnið í
samstarfi við Hagkaup.
Í fyrsta þætti rekur Bubbi söguna
af því hvernig hann leiddist út í
tónlist og lýsir aðdraganda plötunnar
ásamt gesti sínum, gítarleikaranum
Sigurgeiri Sigmundssyni.

á frettabladid.is
– hlustaðu þegar þér hentar

Sögur af plötum er unnið í samstarfi við:
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KR-ingar skildu FH eftir í miðjumoði

Martin var með sjö stig í leiknum í
gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Þriðja silfur
ársins hjá Alba

Alex Freyr Hilmarsson fagnar hér fyrra marki KR í 2-1 sigri á FH í Pepsi Max-deild karla í gærkvöldi þegar KR-ingar tylltu sér í toppsæti deildarinnar á nýjan leik. KR og Breiðablik virðast vera í sérflokki í deildinni í sumar og eru komin með gott forskot á næsta lið en aðeins eitt stig skilur að
liðin þegar þau eru búin með tíu leiki. Sigur KR-inga í gær var sá sjötti í síðustu átta deildarleikjum gegn FH í Kaplakrika. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Harpa fór aftur undir hnífinn
Ekkert verður úr því að landsliðsframherjinn Harpa Þorsteinsdóttir snúi aftur inn á völlinn í sumar eftir
að hún þurfti að gangast undir aðra aðgerð vegna rifins liðþófa. Hún stefnir á að snúa aftur næsta sumar.
FÓTBOLTI Markahrókurinn Harpa

Þorsteinsdóttir mun ekki snúa
aftur inn á völlinn þetta sumarið
eftir að Harpa þurfti að gangast
undir aðra aðgerð vegna rifins liðþófa í vor. Meiðslin má rekja aftur
til þess þegar Harpa sleit krossband og reif liðþófa á sama tíma í
úrslitum Mjólkurbikarsins í fyrra.
Þetta staðfesti Harpa í samtali við
Fréttablaðið um helgina.
„Það er mjög algengt að liðþófinn
rifni við krossbandsslit og hann var
saumaður saman í aðgerðinni. Svo
þegar ég fór að auka álagið í vor
við æfingar var ég farin að finna
að það var ekki allt eins og það á að
vera. Svo kemur þetta í ljós í vor og
ég fór í speglun til að láta laga liðþófann sem tafði endurhæfinguna.
Krossbandið lítur mjög vel út eftir
aðgerðina en það þurfti að laga liðþófann á ný.“
Harpa hefur leikið stærstan
hluta ferilsins á Íslandi með uppeldisfélaginu sínu, Stjörnunni. Hún
hefur einnig leikið með Breiðablik á
Íslandi og Charlton á Englandi.
Harpa vann tvöfalt, bæði gullskóinn sem markadrottning Pepsideildarinnar og var valin besti
leikmaður deildarinnar þrisvar á
fjögurra ára tímabili frá 2013-2016.
Alls hefur Harpa skorað 181 mark í
252 leikjum í efstu deild á Íslandi.
Þá hefur Harpa leikið 67 leiki
fyrir A-landslið Íslands, farið tvisvar á Evrópumótið og skorað nítján
mörk í landsliðstreyjunni.
„Ég var alltaf búin að ákveða að
taka þetta sumar í endurhæfingu

Ég veit alveg að ég er
ekkert unglamb og
var við því búin að kannski
yrði endurhæfingin erfið.
Harpa Þorsteinsdóttir

Harpa í leik með Stjörnunni síðasta sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

og gefa mér góðan tíma í hana til að
styrkja mig. Ég er kominn yfir þrítugsaldurinn og hef aldrei gengið
í gegnum hnémeiðsli þannig að ég
var undir það búin að þessi endurhæfing myndi taka sinn tíma,“
sagði Harpa sem fór eftirminnilega
á Evrópumótið í Hollandi sumarið

2017 tæpum fjórum mánuðum eftir
barnsburð.
„Þá var mikil hvatning að komast
með liðinu á EM. Núna ákvað ég að
gefa mér meiri tíma enda var mikið
álag á líkamanum í aðdraganda
meiðslanna síðasta sumar.“
Harpa er samningslaus þessa dag-

ana eftir að hún kaus að framlengja
ekki við Stjörnuna síðasta haust.
„Ég skrifaði ekki undir nýjan
samning í haust til að gefa mér
meira svigrúm. Ég hef verið að æfa
upp á eigin spýtur og í raun í fríi frá
öllu. Ég mun svo skoða hvað gerist
þegar maður kemst aftur út á völl.
Þetta er í fyrsta skiptið sem maður
er ekki á fullu á tímabilinu og ég hef
náð að eyða auknum tíma með fjölskyldunni sem er ágætis tilbreyting,“ sagði Harpa létt og bætti við:
„Ég veit alveg að ég er ekkert unglamb og var við því búin að kannski
yrði endurhæfingin erfið. Þá þarf
maður að hugsa sinn gang en ég finn
mikinn mun eftir aðgerðina og er
komin á ágætis ról. Við það fer það
að kitla mann að komast aftur út á
völlinn,“ sagði Harpa sem sagðist
vilja fara út á eigin forsendum.
„Það er erfitt þegar maður er
búinn að eiga langan og nokkuð farsælan feril hérna heima að fara ekki
út á mínum forsendum. Það drífur
mig svolítið áfram. Það er erfitt að
hugsa til þess að þessi meiðsli hafi
verið endalokin.“
kristinnpall@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Martin Hermannsson og félagar í Alba Berlin þurftu
að láta silfurverðlaunin duga eftir
að Bayern tókst að vinna þriðja
leikinn í röð í úrslitakeppninni í
gær. Bayern tókst að landa titlinum
á heimavelli með 93-88 sigri eftir
framlengingu. Eru þetta þriðju
silfurverðlaun Alba Berlin á fyrsta
ári Martins með félaginu.
Liðin mættust í Bæjaralandi
þar sem tímabilið var undir hjá
gestunum frá Berlín. Þeir byrjuðu
leikinn af krafti og leiddu í hálfleik
46-31. Stefndi allt í að liðin myndu
mætast á ný í Berlín. Bayern tókst að
jafna metin þegar fjörutíu sekúndur
voru eftir og þurfti því að grípa til
framlengingar þar sem heimamenn
reyndust sterkari.
Alba Berlin með Martin innanborðs fékk því silfurverðlaun í
þýska bikarnum, þýsku deildinni
og Evrópubikarnum á fyrsta tímabili hans með þýska félaginu eftir
að hann kom frá franska félaginu
Champagne Châlons-Reims síðasta
sumar. – kpt

Enn einn sigur
Lewis Hamilton
FORMÚLA 1 Yfirburðir Mercedes á
þessu tímabili héldu áfram þegar
Lewis Hamilton vann sjötta kappaksturinn af átta á tímabilinu og
áttunda kappaksturinn í röð sigraði
ökuþór frá Mercedes þegar keppni
fór fram í Frakklandi. Hamilton
og liðsfélagi hans, Valtteri Bottas,
hafa verið í sérflokki og er Hamilton kominn með 76 stiga forskot á
Sebastian Vettel frá Ferrari sem er
í þriðja sæti.
Sigur Hamilton í gær var afar
öruggur og leiddi hann allan kappaksturinn eftir að hafa náð ráspól á
laugardaginn. Hann stefnir hraðbyri að sjötta heimsmeistaratitli
ökuþóra og vantar nítján sigra til að
jafna met Michaels Schumacher yfir
flesta sigra í sögu Formúlu 1.
Hamilton sjálfur virtist gefa lítið
fyrir gagnrýni um að einokun hans
væri að draga úr skemmtanagildi
kappakstursins.
„Það þýðir ekki að benda á okkur
ökuþórana, við semjum ekki reglurnar. Þetta er undir stjórnendunum komið að setja reglurnar og þeir
hafa tekið slæmar ákvarðanir
ár eftir ár.“
- kpt

Múrbúðin komin í HAFNARFJÖRÐ!
M
Velkomin í nýja
verslun við
Selhellu 6
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U
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20%

ÁS

BR

SE

ÁS

BR

Áður kr. 42.900

3 brennaarrar (9kW).
Grillflötuurr 60x42cm

Kaliber
Ferðagasgrill
gasgrill

20%

Deka Projekt
Pr
10 innimálning,
innimálning
9 lítrar (stofn A)

UT
RA

JA

5.752

Áður kr. 44.900
44 900

6.392
Áður kr. 7.990
7 990

Landora
d tréolía Col-51903 3 lítrar

Áður kr. 7.190
7 190

Áður kr. 1.980
1 980

AFSLÁTTUR
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MOWER CJ18

Áður kr. 29.990
29 990

DEKAPRO
D
DE
EKA
KAPR
RO útimálning,
útim
út
imáá
im
10 lítrar

AFSLÁ
TTUR

15%

BS 3,5hp Briggs&Stratton
mótor, rúmtak 125 CC, skurðarvídd 46cm/18”.
Safnpoki að aftan 60 L, skurðhhæð og
staða 25-80mm/10

Lavor Vertico 20
háþrýstidæla

Oden þekjandi viðarvörn
1 líter, A stofn

15%

AFSLÁTTUR

Áður kr. 1.790
1 790

Orka: 2100W- 230V-50Hz
Hámarksþrýstingur: 140 bör Ma
ax
Vatnsflæði: 400 L/klst. Max

20%

59 920
Áður kr. 74.900
74 900

MOWER CJ21G
Sláttuvél m/drifi, BS 6,0 hp Briggs&Stratton
mótor. Rúmtak 163 CC, skurðarvídd
53cm/21”, sjálfknúin 3,4 km/klst.,
safnpoki að aftan 70 L, hliðar
útskilun, skurðhæð og
staða 25-80mm/8

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Fyrirvari um prentvillur. Tilboðin gilda í öllum verslunum Múrbúðarinnar til og með 6. júlí meðan birgðir endast.
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Áður kr. 57.900
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kW)
W
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41cm
2 brennarar (5kW)
Grillflötur 53x37cm
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Silver
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e
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I
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AFSLÁTTUR

34.320

ÍSU

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Áður kr. 24.900
24 900

15%

AFSLÁTTUR

Sláttuorf Mow
FBC310
Sláttuorf: 1strokks
fjórgengis mótor.
0,7 kW Rúmtak 31CC,
Bensíntankur 0,65 L

Þýsk
Þý
k gæði
ði
3 lítrra
3-6
hnappu
h
ur

18.712
Áður kr. 23.390
23 390

25.492

Lavor Race 125
háþrýstidæla

Lavor SMT
160 ECO

1800W, 125 bör
(170 bör m/turbo stút)
Vatnsflæði: 400 L/klst.

2500W, 160 bör (245 m/
túrbóstút) 510 L/klst. Þrjár
stillingar: mjúk (t.d. viður), mið
(t.d. bill) og hörð (t.d. steypa).

Áður kr. 29.990
29 990

GARÐVERKFÆRI
Á GÓÐU VERÐI!
MIKIÐ ÚRVAL!

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður

Selhellu 6.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

15%

AFSLÁTTUR

CERAVID
D SETT
WC - kasssi, hnappur
og hæglokandi seta.

Þýsk gæðavara
g

33.057
Áður kr. 38.890
38 890

í Hafnarfirði
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Unai Emery þarf að byggja upp nýtt gullaldarlið Arsenal þrátt fyrir að hafa úr takmörkuðu fjármagni að ráða í sumar. Hann gæti neyðst til að selja eina af stjörnum liðsins. NORDICPHOTOS/GETTY

Skytturnar þurfa púður í fallbyssurnar
Unai Emery þarf að taka til í herbúðum Arsenal eftir að Skyttunum mistókst að komast í Meistaradeild Evrópu þriðja árið í röð.
Mörg spurningarmerki eru innan leikmannahóps liðsins og óvíst hvort fjármagnið sé til staðar til að koma Arsenal í fremstu röð.
FÓTBOLTI Þriðja árið í röð tókst
Arsenal ekki að enda meðal
f jögurra efstu í ensku úrvalsdeildinni og tókst Arsenal ekki að
tryggja sér þátttökurétt í gegnum
Evrópudeildina eftir að hafa horft
á eftir titlinum til nágranna sinna
og erkifjenda í Chelsea í Bakú fyrir
tæpum mánuði. Fyrir vikið er ekki
sama aðdráttaraf lið að semja við
Arsenal sem verður af miklum fjármunum og leikmenn liðsins eru
farnir að líta annað. Líkt og Manchester United er Arsenal rekið á
þann máta að á vissan hátt er gert
er ráð fyrir tekjulindinni sem fylgir
því að komast í Meistaradeild Evrópu og munar því um hvert ár.
Unai Emery tók við liðinu síðasta
sumar og skrifaði þá undir tveggja
ára samning og var um leið að
feta í stór fótspor. Hann var að
taka við liðinu eftir 22 ára dvöl
Wengers og mátti litlu muna
að fyrsta tímabil liðsins undir
hans stjórn hefði staðið undir
væntingum ef Arsenal hefði
unnið Evrópudeildina. Þess
í stað þarf hann að selja leik-

✿ Þrjú stærstu spurningarmerkin hjá Arsenal
Shkodran Mustafi
Þýski miðvörðurinn
var oft út á túni í
leikjum Arsenal í
fyrra. Hefur ekki
tekist að standa
undir væntingum í
Lundúnum.

Mesut Özil
Launahæsti leikmaður liðsins.
Getur verið frábær
á sínum degi sem
er allt of sjaldan nú
orðið.

Pierre-Emerick
Aubameyang

Framherjinn var
frábær á nýafstöðnu tímabili en
gæti verið seldur
til að afla
peninga.

mönnum hugmyndina um að reisa
Arsenal aftur í fyrri hæðir.
Ljóst er að einn lykilleikmaður,
Aaron Ramsey fer frá félaginu í
sumar og að Stephan Lichtsteiner og
Danny Welbeck fylgja honum út um
dyrnar en hausverkur Emery verður
að ákveða hverjum hann heldur.
Mesut Özil er launahæsti leikmaður
liðsins og á þrjú ár eftir af samningi
sínum en Emery virðist ekki treysta
honum. Þá er Pierre-Emerick Aubameyang, dýrasti leikmaður í sögu
félagsins sem deildi gullskónum á
Englandi síðasta vetur sífellt orðaður frá félaginu til þess að Emery
fái meiri pening til að styrkja liðið
á öðrum stöðum vallarins. Þá
hefur Granit Xhaka lýst
yfir áhuga á að yfirgefa
félagið og óvíst er
með f r a m ha ld
leikmanna
eins og Sead
Kolašinac,
Laurent
K o s c i e l ny,
Shkodran
Mu st a f i, Naco

Arsenal vann aðeins tvo
af síðustu sjö leikjunum í
ensku úrvalsdeildinni sem
varð þeim að falli í baráttunni um eitt af fjórum efstu
sætunum.

Monreal og Lucas Torreira.
Það er skortur á öf lugum leikmönnum á mörgum stöðum í liði
Arsenal og eru Skytturnar í viðræðum við Paul Tierney, bakvörð
Celtic til að taka sér stöðu vinstri
bakvarðar á Emirates-vellinum
næsta áratuginn en Emery þarf að
fara vel með fjármagnið ef sögusagnir reynast réttar um að hann
hafi aðeins 40 milljónir punda auk
þess sem honum tekst að af la sér
með sölu núverandi leikmanna.
kristinnpall@frettabladid.is

Saga meistari í fyrsta sinn á Akranesi

Nýtt í Bónus!
56-60

bitar í poka

FORELDAÐ

Aðeins að hita

1. 98 kr./2,5 kg
1.498
Chick’n Hot Wings
Kjúklingavæng
gir, frosnir, 2,5 kg

EKKERT

BRUDL

GOLF Saga Traustadóttir sem keppir fyrir hönd GR er Íslandsmeistari
í holukeppni í kvennaflokki í fyrsta
sinn en í karlaflokki tókst Rúnari
Arnórssyni úr Keili að verja titil
sinn þegar Íslandsmótið í holukeppni fór fram um helgina. Keppt
var á Garðavelli, golfvelli Leynis á
Akranesi og var þetta þriðja mót
ársins af fimm á Mótaröð þeirra
bestu á keppnistímabilinu 2019 hjá
Golfsambandi Íslands.
Saga mætti Ragnhildi Kristinsdóttur, ríkjandi meistara úr GR í
úrslitaeinvíginu og var einvígið
bráðspennandi. Eftir að þær skiptust á að vinna holur í byrjun leiddi
Ragnhildur með tveimur holum
þegar hringurinn var hálfnaður en
Saga var f ljót að jafna. Ekki tókst
að útkljá leikinn á átján holum og
þurfti því að grípa til bráðabana.
Var fyrsta holan leikin á ný þar sem
Saga tryggði sér sigur með fugli.
Í karlaflokki mætti Rúnar aðstoð-

Saga og Rúnar að loki keppninnar á Akranesi í gær. MYND/GSÍ

arlandsliðsþjálfaranum Ólafi Birni
Loftssyni. Jafnt var í leiknum eftir
fjórar holur á Akranesi en á fimmtu
holu tókst Rúnari að skjótast fram
úr og leit hann ekki um öxl.

Rúnar náði að bæta við forskot
sitt á sjöundu og áttundu holu vallarins og tókst að halda í við Ólaf og
halda þriggja holu forskotinu allan
seinni hluta hringsins. – kpt
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KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

Eymundur vill auka fræðlsu um félagsfælni FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Mikilvægt að
fela ekki vanlíðanina
Eymundur Lúter Eymundsson hefur glímt við félagfælni frá barnæsku. Það
var ekki fyrr en hann þurfti að fara í Verkjaskólann á Kristnesi eftir mjaðmaskiptaaðgerð 38 ára gamall að hann fékk sína fyrstu fræðslu um kvíða. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 4 . J Ú N Í 2 0 1 9 M Á N U DAG U R

Eymundur hefur glímt við mikla félagsfælni frá barnæsku og glímir enn við afleiðingarnar. Hann sinnir nú forvarnarstarfi í grunn- og framhaldskólum á Norðurlandi. NORDICPHOTOS/GETTY

Framhald af forsíðu ➛

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

E

ymundur segir að innlögnin
á Kristnes árið 2005 hafi
bjargað lífi hans. Loks áttaði
hann sig á því sem hafði verið að
hrjá hann alla æfi. Hann útvegaði
sér viðtal við sálfræðing og fór að
vinna í sínum málum.
„Félagsfælni hefur verið svolítið falinn sjúkdómur. Það eru
ekkert allir sem leita sér hjálpar.
Margir eru hræddir við það,“ segir
Eymundur.
Hann er í dag verkefnastjóri geðfræðslunnar í Grófinni á Akureyri,
þar sem fagfólk og fólk sem þekkir
geðröskun af eigin raun vinnur
saman.
„Ég var í þrjú ár í Hugarafli
í Reykjavík. Þar er allt unnið á
jafningjagrundvelli. Við komum
með þá hugmyndafræði norður.
Starfið byggir á valdeflingu og
batamótun og það hefur sýnt sig
hjá okkur í Grófinni hvað þetta er
árangursríkt.“
Eymundur fer á vegum Grófarinnar í alla grunnskóla og framhaldsskóla á Norðurlandi og segir
sína sögu.
„Það er alltaf verið að tala um að
fjárfesta í börnum. Þá er líka mikilvægt að fjárfesta í börnum sem
glíma við andleg vandamál. Það
skiptir máli að þau fái hjálp strax.
Þessi börn eru ekkert síðri en
önnur börn. Þau þurfa bara aðstoð
við að byggja sig upp. Því fyrr því
betra,“ segir Eymundur ákveðinn.
„Ég hef glímt við félagsfælni
síðan ég var krakki og það hafði
skelfilegar afleiðingar. Það var
mikið myrkur í mínu lífi. Ég þorði
ekki að tala um þetta, ég vissi náttúrulega ekkert hvað félagsfælni
var. Það var ekkert rætt um þessi
mál.“

Eymundur segist hafa fundið
fyrir félagsfælninni strax þegar
hann byrjaði í grunnskóla og hún
jókst þegar unglingsárin nálguðust.
„Hjá mér lýsti þetta sér þannig
að ég átti erfitt með taugakerfið.
Ég roðnaði og klökknaði innan um
fólk, hjartað var á fullu og mann
langaði bara að hverfa. Fólk með
félagsfælni er oft hrætt við að segja
einhverja vitleysu, það skammast
sín oft fyrir sjálft sig og finnst það
asnalegt og heimskt. Hjá mér var
sjálfstraustið og sjálfsvirðingin
engin. Ég reyndi að forðast samskipti, átti erfitt með að hafa stjórn
á taugakerfinu og notaði oft reiði
sem vörn.“
Þetta varð til þess að Eymundi
leið illa í grunnskóla og gafst upp
á framhaldsskóla eftir aðeins tvo
mánuði. Eftir að Eymundur fékk
loks hjálp og verkfæri til að takast
á við félagsfælnina langaði hann að
hjálpa börnum með sömu reynslu
og koma í veg fyrir að þau þyrftu
að glíma við vandann án aðstoðar
fram á fullorðinsár.

Gott að heyra báðar hliðar
„Þegar við byrjuðum með Grófina
hérna á Akureyri þá fannst mér
tilvalið að byrja á að fara í alla
skólana og tala við kennara og
starfsfólk. Vegna þess að fullorðnir vita ekkert endilega
hvernig félagsfælni lýsir sér,“ segir
Eymundur.
„Þegar við fórum í skólana hafði
sálfræðingur verið þar daginn
áður og ég heyrði það eftir á að
fólki hefði fundist frábært að
heyra báðar hliðar. Það er að
segja frá fagmanni og manni með
reynslu af sjúkdómnum. Það er
svo mikilvægt að hafa samvinnu
þarna á milli. Við sem þekkjum
sjúkdómana á eigin skinni erum
svo mikil verðmæti í svona forvarnar- og fræðslustarfi.“
Eymundur segir að það besta
sem fólk með félagsfælni geti gert
sé að segja frá vandanum. Það

Grófin á Akureyri er fyrir alla
sem glíma við
andlega vanlíðan. Starfið
byggir á hugmyndafræði um
valdeflingu.

Sjálfstraustið og
sjálfsvirðingin var
engin. Ég forðaðist
samskipti við fólk og
notaði oft reiði sem
vörn.

getur verið foreldri, kennari, skólahjúkrunarfræðingur, heimilislæknir eða einhver annar sem fólk
treystir. „Aðalmálið er að fela ekki
vanlíðanina, hún er ekkert til að
skammast sín fyrir. Það þarf ekkert að segja öllum frá, bara láta einhvern vita svo hægt sé að fá hjálp
frá góðu fólki,“ segir Eymundur.

Hann tekur fram að hjálparsíminn
1717 bjóði einnig upp á netspjall
sem mörgu ungu fólki finnst þægilegra en að taka upp símann.
„Allir geta líka mætt í Grófina,
hvort sem þeir eru að glíma við
geðræn vandamál eða bara langar
að koma og sjá hvað við erum að
gera þá eru allir velkomnir. Hingað
koma að meðaltali 19 manns á
dag. Það er ótrúlegt að sjá fólk sem
kemur hingað og fer svo út í lífið
aftur, á vinnumarkað og annað.
Þetta er líka svo ódýrt úrræði,“
segir Eymundur.
„Aðstandendur geta líka komið
til okkar og fengið fræðslu. Það
er margt í boði. Kvíðameðferðarstöðin, Geðhjálp, Hugarafl og við í
Grófinni.“
Eymundur segir mikilvægt að
vera opinn fyrir hjálpinni. „Það
skiptir öllu máli. Ef þú greinist til
dæmis með krabbamein þá þarftu
að vera opinn fyrir að þiggja hjálp.
Það er ekki neitt öðruvísi fyrir fólk
sem glímir við andlega vanlíðan.

Ef fólk er opið fyrir hjálpinni er líklegra að það nái árangri.“
Eymundur hefur unnið gríðarlega mikið í sínu lífi frá árinu 2005.
Það hefur að hans sögn verið erfið
en gefandi vinna sem skilar sér
í frelsi. „Fyrir þann tíma var ég
bara í feluleik, og það var gríðarleg
vinna að vera í feluleik. Það var
bara af því ég vissi ekkert hvað var
að. Ég var svo hræddur um að einhver myndi dæma mig.“
Eymundur glímir enn við afleiðingar þess að hafa burðast einn
með sjúkdóminn í langan tíma.
Hann segir að besta leiðin fyrir
hann til að glíma við vandann sé
að vinna í forvörnum. „Við erum
að vinna fyrir fólk sem þarf hjálp.
Ég myndi alveg vilja sleppa því
að vera að tala um mína reynslu.
En af því ég veit hvað það er vont
að líða svona illa og af því ég hef
fengið svo góða hjálp sjálfur, bæði
frá fagfólki og fólki með reynslu,
þá finnst mér það skylda mín að
hjálpa öðrum.“
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Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Hótelið Rjúkandi á Snæfellsnesi

M
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

693 3356

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Sturla
Pétursson

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Snorri
Snorrason

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali Löggiltur Fasteignasali.
Stílisti.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K
899 9083
Löggiltur fasteignasali

895-2115

Síðan

1995

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

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

iklaborg og Jórunn,
löggiltur fasteignasali, kynna glæsilegt
hótel og veitingastað; Rjúkanda
við Vegamót í Eyja- og Miklaholtshreppi. Hótelaðstaðan var
byggð árið 2014 og er einstaklega
glæsileg og samanstendur af fjórtán herbergjum með sérinngangi
og stóru, góðu baðherbergi. Á lóð
við herbergin er heitur pottur og
hellulögð verönd fyrir gesti.
Veitingasala er í fullum rekstri
og henni tengist veislusalur með
vínveitingaleyfi. Gott atvinnueldhús er á staðnum og mikil
af þreying á svæðinu, svo sem
hestaferðir og jökulferðir í yndislegu umhverfi þar sem fjallasýn
er mikil.
Staðsetning er góð á miðju
Snæfellsnesi, í næsta nágrenni við
Stykkishólm, Snæfellsjökul og
Borgarnes. Aðgengi eins og það
verður best á kosið, rafstöð á bílaplani og næg bílastæði.
Fasteignin er skráð 539 fermetrar, þar af er gistihúsið 287,4
fermetrar.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn,
löggiltur fasteignasali, í síma 8458958 eða á jorunn@miklaborg.is.

Rjúkandi er glæsilegt hótel og veitingastaður við Vegamót á Snæfellsnesi.

Suðurlandsbraut 26 Sími: 587 2700
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Þverholt 27-31
Nýtt 30 íbúða lyftuhús á fallegum
útsýnisstað við miðbæ Mosfellsbæjar.
Stutt í alla þjónustu.

Mjög falleg og vel skipulagt lyftuhús á 3-4 hæðum auk bílakjallara. Í húsinu eru þrír
stigagangar með lyftum. Húsið er einangrað og klætt að utan með fyrsta ﬂokks álklæðningu. Íbúðum fylgir bílastæði í bílageymslu og eru öll stæði í bílakjallara tilbúin
fyrir rafhleðslustöðvar.

2ja herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 65 m2. V. 41,5 m.

Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar með HTH innréttingum, eldhústækjum frá AEG,
eikar harðparketi á gólfum frá Birgissyni ehf. en baðherbergisgólf eru ﬂísalögð,
hreinlætis- og blöndunartæki eru frá Tengi ehf. Dyrasími með myndavél er í öllum
íbúðum. Innfelld lýsing er að hluta til inni í íbúðum.

4ra herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 112 m2 – 131 m2 V. 56,5 m. – 64,5 m.

3ja herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 109 m2 – 115 m2 V. 57,5 m. – 64,9 m.

Afhending í september
og nóvember 2019

Lýsing er hönnuð og teiknuð af Lumex.
Húsið er hannað af Teiknistofu Ingimundar Sveinssonar.
Byggingaraðili er Byggingafélagið Bakki ehf. sem er fjölskyldufyrirtæki
úr Mosfellsbæ með yﬁr 40 ára reynslu af húsbyggingum.

www.fastmos.is
Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar í
síma 586 8080.

Svanþór Einarsson
Löggiltur fasteignasali, 698-8555,
svanthor@fastmos.is
Sigurður Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali S: 899-1987
sigurdur@fastmos.is
Einar Páll Kjærnested
Löggiltur fasteignasali, 899-5159.
einar@fastmos.is
FASTEIGNASALA MOSFELLSBÆJAR • KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FAST.

Einnig er hægt að bóka skoðanir hjá sölumönnum

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna • Stuðlaborg • Nýjar og glæsilegar íbúðir í grónu hverﬁ • Leitið upplýsinga á skrifstofu.
Strikið 1 – Sjálandi Garðabæ. Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri
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Íbúðirnar verða til sýnis nk. miðvikudag
frá kl. 17.00 – 18.00
• Strikið 1 er fjölbýlishús í Sjálandinu fyrir 60 ára
og eldri.
• Íbúðirnar eru frá 83,9 fm. til 179,6 fm, 2ja og 3ja
herbergja. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar við
kaupsamning.
• Allar innréttingar eru frá Axis, AEG eldhústæki
og hreinlætistæki frá Tengi. Íbúðirnar skilast með
ﬂísum á gólﬁ á baði og þvottaherbergi að öðru leyti
skilast íbúðirnar án gólfefna.
• Íbúðirnar eru ýmist með svölum eða timburveröndum. Stæði í upphitaðaðri bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.
• Innan hússins verður salur fyrir íbúa hússins til
þess að halda fundi eða mannfagnaði.
• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.
bygg.is

Langalína 19 – Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 5 herbergja íbúð á efstu hæð.

Naustavör nr. 28 – 34. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverﬁnu í Kópavogi.
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Íbúðirnar verða til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 18.00
• Naustavör 28-34 er 4ra hæða fjölbýlishús með
lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett örstutt frá
smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr
ﬂestum íbúðunum.
• Íbúðirnar eru frá 103,7 til 169,5 fm, 2ja til 4ra
herbergja.
• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, AEG
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðin
skilast með ﬂísum á gólﬁ á baði og þvottaherbergi.
• Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja
ﬂestum íbúðum.
• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.
bygg.is

Smáraﬂöt – Garðabæ.
• Fallegt og bjart 199,7 fermetra einbýlishús á
einni hæð að meðtöldum 52,0 fm. tvöföldum
bílskúr. Húsið stendur á 850,0 fm. lóð á þessu
eftirsótta stað við Smáraﬂöt í Garðabæ.
• Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum 4-5 árum. Rúmgóð stofa og borðstofa
með stórum gluggum til norðvesturs. Baðherbergi
hefur verið endurnýjað að öllu leyti. Fjögur góð
herbergi. Útgengi á lóð úr þvottaherbergi.
• Lóðin er 850,0 fm. að stærð. Tyrfð baklóð með
viðarverönd. Fallegur trjágróður á lóð. Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt að húsi.
Stutt er í alla verslun og þjónustu, grunnskóla
og íþróttasvæði.

• Glæsileg 131,2 fm. íbúð á efstu hæð með mjög
mikilli lofthæð að hluta í vönduðu fjölbýlishúsi með
lyftu við Löngulínu. Sér bílastæði í bílageymslu.
• Gólfsíðir gluggar til suðurs eru í stofu og lofthæð í stofu og eldhúsi allt að 4,0 metrar. Miklar
eikarinnréttingar í eldhúsi. Fjögur svefnherbergi eru
í íbúðinni í dag en auðvelt er að taka niður 2 létta
veggi og stækka stofu þar sem parket er lagt undir
þá veggi.
• Úr stofu er útgengi á mjög rúmgóðar og skjólsælar svalir til suðurs með útsýni yﬁr opið svæði.
Lóðin er með góðri aðkomu og fjölda bílastæða
fyrir framan húsið og stóru opnu svæði á lóð til
suðurs fyrir aftan hús.

Verð 95,0 millj.

Verð 78,9 millj.

Fífusel 41. 4ra herbergja íbúð – laus strax.

Skipholt 53. 3ja herbergja íbúð með svölum til vesturs.
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Falleg 89,1 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér
geymslu í góðu fjölbýlishúsi miðsvæðis í Reykjavík.
• Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu og er
með góðum gluggum til vesturs og útgengi á svalir
til vesturs.
• Eldhús með gluggum til norðurs/austurs og
góðum borðkrók. Tvö herbergi. Baðherbergi
endurnýjað að hluta.
• Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir um 7
árum síðan þar sem múrviðgerðir fóru fram, húsið
málað og skipt var um glugga á austurhlið hússins.
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð og björt 106,7 fm. íbúð á 2. hæð
að meðtalinni sér geymslu í fjölbýlishúsi við Fífusel
auk sér bílastæðis í bílageymslu með þvottaaðstöðu fyrir bíla og góðum gluggum.
• Rúmgóð stofa með útgengi á skjólsælar svalir til
suðurs. Borðstofa við eldhús. Þrjú svefnherbergi.
• Húsið að utan er klætt með steniplötum og þak
er verið að endurnýja á kostnað seljanda.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 41,9 millj.

Verð 41,0 millj.

Brekkubyggð 17 – Garðabæ. 3ja herbergja efri sérhæð.
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Holtsvegur 35 – Urriðaholti Garðabæ. Glæsileg 2ja herbergja útsýnisíbúð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag
frá kl. 18.15 – 18.45
• Virkilega falleg og björt 92,3 fm. 3ja herbergja
efri sérhæð við Brekkubyggð með verönd til
suðurs og frábæru útsýni yﬁr borgina, að Snæfellsjökli, Bláfjöllum og víðar.
• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð. Innrétting og
tæki í eldhúsi eru nýleg og parket á íbúðinni er
nýlegt. Íbúðin er nýmáluð að innan.
• Stór stofa með gluggum ti norðurs og austurs
og einstöku útsýni yﬁr borgina. Opið eldhús við
stofu. Tvöfaldur ísskápur í eldhúsi og uppþvottavél
fylgja með eigninni.
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Staðsetning er miðsvæðis í Garðabæ þaðan
sem stutt er í leikskóla og skóla, sundlaug,
verslanir og þjónustu.

S
HÚ
Ð G
I
OP Í DA

Eignin verður til sýnis í dag,
mánudag, frá kl. 18.15 – 18.45
• Glæsileg og björt 79,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð,
efstu hæð, að meðtalinni sér geymslu í fallegu
lyftuhúsi við Holtsveg 35. Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Sér stæði í bílageymslu. Myndavéladyrasími er í húsinu.
• Stofa með gluggum til suðurs og vesturs. Inn af
stofu er rými sem hægt er að stúka af sem lítið herbergi. Sérsmíðuð innrétting í opnu eldhúsi og eyja.
Rúmgott herbergi. Viðarfjalir eru á gólﬁ svala. Gott
rými fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi.
• Útsýni úr íbúðinni er hið glæsilegasta út á Urriðavatn, að Hafnarﬁrði, Garðabæ, út á sundin og víðar.

Verð 48,9 millj.

Verð 48,9 millj.

Markarﬂöt 14 – Garðabæ. 5 herbergja neðri sérhæð.

Lindargata 39. 2ja herbergja glæsileg íbúð.
• Nýleg og glæsileg 87,0 fm. íbúð á 1. hæð með
rúmgóðum suðursvölum við Lindargötu. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
• Allar innréttingar og innihurðir eru úr hvíttaðri eik
og vönduð tæki eru í baðherbergi og í eldhúsi.
• Stofa með gólfsíðum gluggum og útgengi á
svalir. Opið eldhús við stofu, gluggar á þrjá vegu.
Stórt svefnherbergi með fataskápum á heilum
vegg.
Íbúðin er laus til afhendingar ﬂjótlega.

Verð 49,9 millj.
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá
kl. 18.00 – 18.30
• 126,0 fm. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á Flötunum
í Garðabæ. Lóðin er sameiginleg 1.143 fm. að
stærð, ræktuð og tyrfð. Hellulögð innkeyrsla.
• Eignin skiptist í forstofu, rúmgóða stofu, eldhús
með rúmgóðum borðkrók, fjögur herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi/geymslu.
• Húsið að utan: Komið er að málningu að utan
eftir framkvæmdir. Þakjárn var yﬁrfarið og skipt
um rennur árið 2017 ásamt því að endurnýja drenlagnir.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð en
stutt er í leikskóla, skóla, verslanir, þjónustu og
íþróttamiðstöðina Ásgarði.

Verð 52,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

HÁAHLÍÐ 16
105 REYKJAVÍK

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

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

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

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

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

FOSSAGATA 14
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS
372,9 fm stórglæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús. Einstakt útsýni er úr húsinu m.a. borgar- og fjallasýn. Húsið byggt árið 1955
og var svo stækkað um árið 1990. Allar innréttingar í húsinu eru vandaðar og sérsmíðaðar. Koparþak er á húsinu. Húsið er á þremur
hæðum en gengið er inná miðhæðina.
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is, Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@
eignamidlun.is

ÁSVALLAGATA 3
101 REYKJAVÍK

SÓLEYJARGATA 23
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

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 mánudaginn 24. júní milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

BÁRUGATA 7
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
110,1 fm einstaklega falleg og björt 4-5 herbergja uppgerð
efri sérhæð í tvílyftu steinhúsi á fallegum stað í gamla
Vesturbænum. V. 64,9 m
Opið hús þriðjudaginn 25. júní milli kl. 17:30 og kl. 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110,
hrafnhildur@eignamidlun.is

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 gróður hús. Um er að ræða timburhús
á steyptum kjallara byggt árið 1931. Heildarstærð eignar er um 150 fm. V. 86,9 m
Opið hús mánudaginn 24. júní milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

LANGHOLTSVEGUR 172
104 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
Góð 88,6 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara. Nýlega búið að gera
við múr og mála hús og glugga. Fallegur garður og nýleg
timburverönd sem er sameignleg. V. 38,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is

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

HÁTEIGSVEGUR 25
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
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

KLAPPARSTÍGUR 29
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
163 fm rishæð í afar virðulegu húsi í hjarta borgarinnar. Eignin
er mikið endurnýjuð á smekklegan hátt með vönduðum
innréttingum, glæsilegu uppgerðu baðherbergi og fallegri
lýsingu. Svalir. Ágætt útsýni. V. 69,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is

NESHAGI 15
107 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
Góð 154.2 fm 5 herbergja sérhæð með bílskúr á fyrstu hæð með
sérinngangi. Eignin skiptist í anddyri, gestasalerni, hol, 2 stofur, 3
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, bílskúr ásamt sérgeymslu í
kjallara. V. 69,9 m
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg.fs. s. 661 6021,
hreidar@eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11
Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 588 9090

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

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

SÍMI 588 9090

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

ÁLFTAMÝRI 6
108 REYKJAVÍK

SÓLVALLAGATA 7A
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
126.4 fm 4 herb. íbúð með bílskúr í mjög góðu fjölbýlishúsi.
Tvennar svalir. V. 48,9 m
Opið hús þriðjudaginn 25. júní milli kl. 17:00 og kl. 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

OPIÐ HÚS

196,3 fm einstaklega fallegt og vel við haldið parhús á þremur hæðum auk háalofts við eina fallegustu götu Reykjavíkur. Í húsinu eru
alls fimm svefnherbergi, þrjár stofur með góðri lofthæð og tvö baðherbergi. Úr stofu er gengið út á rúmgóðar viðarsvalir og þaðan er
gengið niður stiga í stóran og skjólgóðan suðurgarð, sem er umkringdur fallegum trjám. Garðurinn er að hluta hellulagður og í honum
er viðarhús með rafmagni þar sem m.a. er ísskápur og frystir. Garðurinn er upplýstur með sjálfvirkum ljósum. V. 99,9 m
Opið hús þriðjudaginn 25. júní milli kl. 18:30 og kl. 19:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

SJAFNARBRUNNUR 11-15
113 REYKJAVÍK

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

FURUGERÐI 13
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Um er að ræða 93,3 fm 4ja herbergja íbúð á þessum frábæra
stað þar sem stutt er í alla almenna þjónustu, skóla og
samgöngur. Laus við kaupsamning. V. 46,5 m
Opið hús fimmtudaginn 27. júní milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

ÁRSKÓGAR 6
109 REYKJAVÍK

HRÍSRIMI 30
112 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

Falleg 110,6 fm fjögurra herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Um
er að ræða íbúð fyrir eldri borgara. Merkt bílastæði í bílgeymslu
fylgir. Gott útsýni, falleg gróin lóð með púttflöt.. V. 57,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

200 fm sérbýli í rólegum botnlanga í hjarta Grafarvogs. Húsið er
4-6 herbergja parhús í barnvænu hverfi. V. 74,4 m
Opið hús miðvikudaginn 26. júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

BERJARIMI 34
112 REYKJAVÍK

BURKNAVELLIR 1 C
221 HAFNARFJÖRÐUR

SUÐURVANGUR 23 B
220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

aðeins 2 hús eftir

OPIÐ HÚS
230.5 fm 5 herbergja mið raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan
með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttingar að innan. V. 74,5 m
Opið hús miðvikudaginn 26. maí milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

ARNARTANGI 80
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS
Gott einbýli á einni hæð með bílskúr, samtals 174,2 fm. Fallegur
og gróinn garður. Húsið stendur við rólega götu í grónu hverfi.
V. 73,5 m
Opið hús mánudaginn 24. júní milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

109.5 fm 4 herbergja íbúð með auka herbergi í risi ásamt stæði í
opinni bílageymslu. V. 47,9 m
Opið hús mánudaginn 24. júní milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

134,8 fm björt 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í
bílageymslu. Stofa og eldhús í opnu rými á neðri hæð. Tvennar
svalir, fallegt útsýni. Stutt í helstu þjónustu. V. 56,9 m
Opið hús þriðjudaginn 25. júní milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

REYKJAVEGUR 80
270 MOSFELLSBÆR

LAMBHAGAVEGUR 13
113 REYKJAVÍK - ATVINNUH.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Gott 5 herbergja einbýlishús á stórri eignarlóðir með bílskúr í
Mosfellsbæ. V. 65,0 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

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

Vel skipulögð 115.8 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð í frábærlega vel
staðsettu litlu fjölbýli rétt við Víðistaðatún. V. 47.5 m
Opið hús þriðjudaginn 25. júní milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

ÁSHOLT 2 - ATVINNUH.
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
Mjög áberandi staðsetning við Laugarveginn. 100 fm húsnæðið er
bjart með góðri lofthæð og góðri gluggasetningu. Mjög auðvelt að
aðlaga húsnæðið hvers kyns starfsemi þar sem innveggir eru léttir.
Epoxy á gólfum. V. 39,0 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS

mánudaginn 24. júní kl. 17:00 - 17:30

9LQGDNµU
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Frábær rúmgóð fjölskylduíbúð á 2. hæð
129 fm ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu
Þrjú svefnherbergi
Fallegt alrými með opnu eldhúsi,
miklu skápaplássi
Þvottahús innan íbúðar
Sérgeymsla í sameign

57,9 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

%MDUNDUKROW

þriðjudaginn 25. júní kl. 17:00 - 17:30

270 Mosfellsbær

Grandavegur 47

Vandaðar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

107 Reykjavík

Frá 2ja herbergja upp í
glæsilegar þakíbúðir

Nánari upplýsingar veita:

Falleg 115 fm 3-4ra herbergja íbúð
K¨²PH²¼WV¿QL\ˋUKDˋ²

Frábær staðsetning þar sem stutt
er í alla þjónustu og stofnæðar

Jón Rafn Valdimarsson Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
Sími: 695 5520
olafur@miklaborg.is
jon@miklaborg.is

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

Friðrik Þ. Stefánsson

Bílskýli fylgir íbúðinni
60 ára og eldri

Traustur verktaki
með alþjóðlega vottun

Nánari upplýsingar veitir:

Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is

35,9 millj.

Verð frá:

.

Laus strax

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

hdl. og aðst. fasteignasala

57,0 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 24. júní kl. 18:00 - 18:30

þriðjudaginn 25. júní kl. 18:00 - 18:30

Álftamýri 6

Klapparberg 25

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

Reykjamelur 7

270 Mosfellsbær

Nýtt 151 fm parhús á einni hæð í byggingu
Verð frá: 54,9
Gríðarlega vel skipulögð hús
¯UµOHJXXPKYHUˋ
Gott opið stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð
3 svefnherbergi, baðherbergi og sér þvottahús
Húsin afhendast skv skilalýsingu, full einangruð og
tilbúin undir milliveggi eða tilbúið til innréttinga

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

111 Reykjavík

Falleg 4-5 herbergja endaíbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. Íbúð og geymsla skráð
106,3 fm og bílskúr 20,3 fm.
(OGK¼VED²JµOIHIQLRJˌHLUUDHQGXUQ¿MD²
fyrir um 10-15 árum.
Endurnýjað skólp, dren, múr á bílskúr fyrir
stuttu og þak 2018. *µ²¯E¼²¯YLQV¨OXKYHUˋ
þar sem stutt er í skóla og aðra þjónustu
Íbúðin er laus við kaupsamning

228 fm einbýlishús með bílskúr á góðum
stað innst í botnlanga

Nánari upplýsingar veitir:

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

47,7 millj.

Friggjarbrunnur 3

113 Reykjavík

Glæsileg 4ra herbergja íbúð með stæði
Verð : 59,9
í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við
Friggjarbrunn í Reykjavík.
Íbúðin er á fyrstu hæð en er meira eins og önnur
hæð bakatil. Vandaðar innréttingar og lýsing.
Rúmgóðar svalir. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Sérgeymsla og stæði í upphitaðri bílageymslu.
s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

85,9 millj.

Verð:

millj.

Hagaland 8

270 Mosfellsbær

Gott og fallegt 175 fm einbýlishús á
einni hæð sem skiptist í 4 svefnherbergi,
stórt baðherbergi, þvottahús, eldhús, hol,
stofu og bílskúr.
Stór pallur með heitum potti
Falleg eign á frábærum stað

Verð :

76,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Eignin telur: 4 svefnherbergi, snyrtingu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stórar stofur,
bílskúr, fallegur garður og fallegt útsýni

hdl og löggiltur fasteignasali

s. 896 8232 Þórhallur Biering

löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 26. júní kl. 17:30 -18:00

+YHUˋVJDWD
& Barónsstígur 6
101 Reykjavík

Skemmuvegur 24
Gott 250 fm iðnaðarhúsnæði

200 Kópavogur
Verð :

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

58,0 millj.

Eftisótt staðsetning
Laust strax

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar:

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

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

Með þér alla leið

Öllum íbúðum fylgja stæði í
lokaðri bílageymslu
Verð frá :

44,0 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 25. júní kl. 18:00 - 18:30

miðvikudaginn 26. júní kl. 17:00 -17:30

Neðstaleiti 4

Hvassaleiti 95

103 Reykjavík

103 Reykjavík

Vel skipulögð og björt 4ra herbergja
endaíbúð á annarri hæð í vinsælu lyftuhúsi
Bílastæði í bílageymslu og gengur
lyfta niður í kjallara
Skráð stærð er 133,1 fm þar af er íbúð og
geymsla 106,1 fm og bílastæði 27 fm
Mjög snyrtilegt hús og sameign
Staðsetning er einstök og stutt í verslanir
og þjónustu
Eignin er laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

49,9 millj.

Verð:

.

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
VHPVWXGLR/DXVWLODIKHQGLQJDUˌMµWOHJD

89,7 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 25. júní kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 26. júní kl. 17:00 - 17:45

Hrísateigur 36

Hléskógar 7

105 Reykjavík

109 Reykjavík

224 fm eign á vinsælum stað, endaraðhús
sem er með aukaíbúð
Laugardalurinn í næsta nágrenni býður upp á
hvort sem það er tengt íþróttum eða útiveru
Verslun og þjónusta skammt frá og stutt
í samgöngur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

84,0 millj.

Verð:

.

Rúmgott og mikið endurnýjað 280 fm
einbýli á tveimur hæðum
Rúmgóð aukaíbúð með sérinngangi
Nýlegt eldhús og bað
Hús sem fengið hefur gott viðhald
Frábært útsýni

99,0 millj.

Verð:

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 25. júní kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 26 júní kl. 17:00 - 17:30

Hjaltabakki 14

Ásvallagata 69

109 Reykjavík

101 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á
annarri hæð 105 fm
6X²XUVYDOLUPH²¼WV¿QL\ˋUJUµL²VY¨²L
Glæsilegt sameiginlegt leiksvæði
fyrir börn við húsið
Stutt í skóla og leikskóla

Nánari upplýsingar:

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

Verð:

Langalína 19

210 Garðabær

Mjög rúmgóð og björt 5 herbergja
Verð :
Íbúð3. og efsta hæð í nýlegu lyftuhúsi
Mikil lofthæð, c.a 4 metrar, fallegt opið
alrými, gólfsíðir gluggar og sólríkar stórar svalir.
Hægt að stækka alrými með lítilli fyrirhöfn
Gott baðherbergi og sér þvottahús
Gott stæði í bílageymslu fylgir.

78,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Verð :

109 Reykjavík

Glæsilegt 177,8 m2 einbýlishús
á einni hæð með bílskúr.
2 stofur og 3 svefnherbergi.
Auðvelt að bæta við 4 svefnherberginu.
Fallegur gróinn garður og frábært útsýni
WLO(VMXQQDURJ\ˋUERUJLQD
Mjög gott viðhald.

Verð :

82,9 millj.

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

69,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 218 fm einbýli á

112 Reykjavík

góðum stað við Vesturfold í Grafarvogi

Verð :

Látraströnd 46

170 Seltjarnarnes

Glæsilegt 1803 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

Verð :

105,0 millj.

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Vesturfold 15

92,0 millj.

Fjögur góð svefnherbergi og ca, 52 fm
bílskúr sem hægt er að breyta í góða íbúð
Stór 70 fm sólríkur pallur
Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

39,5 millj.

Verð:

108 Reykjavík

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

36,9 millj.

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

Hólmgarður 51

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

Fremristekkur 3

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Björt og falleg, mikið endurnýjuð
164,6 fm íbúð við Hólmgarð 51 í Reykjavík.
Rúmgóð efri hæð og rishæð
með stórum kvistum.
Þaksvalir með miklu útsýni.
Góð staðsetning.
Stutt í alla þjónustu.

Nánari upplýsingar veitir:

Falleg og mjög mikið endurnýjuð 3ja
herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjórbýli á
þessum eftirsótta stað.
Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi,
KXU²LUJµOIHIQLUDIRJS¯SXODJQLURˌ
Sérinngangur og getur íbúðin
verið laus strax.

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Stakkhamrar 18

112 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús með tvöldum bílskúr
Verð :
og er 204,5 fm við Stakkhamra 18
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofur,
eldhús, þvottahús, sjónvarpstofu, baðherbergi,
anddyri, gestasnyrtingu og tvöfaldan bílskúr
Sólpallur er við húsið með heitum potti
Fallegt útsýni er úr húsinu
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

94,0 millj.

Frábær
fyrstu kaup

+YHUˋVJDWD
101 Reykjavík

Fullbúnar sýningaríbúðir á staðnum
Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Frábærlega vel staðsettar og
glæsilegar 2-3ja herbergja
íbúðir í miðborg Reykjavíkur
í nýju lyftuhúsi allar með
bílastæðum í bílakjallara

.

•
•
•

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 25. júní kl. 16:30 - 17:45

Allar íbúðir með svölum
eða sér verönd
Íbúðir afhentar fullbúnar
án gólfefna
Víða er innfeld lýsing
Verð frá 37,9

milljónum

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 26. júní kl. 16:00 - 16:30

Þriðjudaginn 25. júní kl. 16:00 16:30

Flókagata 13

Þorragata 7

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

28,2 millj.

.

Glæsileg íbúð á annarri með sjávarútsýni
Gott fjölbýli 12 íbúðir í stigagangi
Lyftuhús, fjölbýli með húsverði
Stórar bjartar glæsilegar stofur
Rúmgott baðherbergi með glugga.
Bílskýli. Þvottahús innar íbúðar.
Salur í sameign, eldhúsaðstaða.
Frábær staðsetning.
Verð:

70,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 24. júní kl. 17:30 - 18:00

Þriðjudaginn 25. júní kl. 17:30 18:00

Kirkjusandur 3

Neðstaleiti 4

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg og björt 2-3ja herb. íbúð í lyftuhúsi
Vandaðar innréttingar.
Garðstofa með rennihurð út í garð.
Mjög stór sérafnotaréttur.
Vandaðar innréttingar
Geymsla innan íbúðar ásamt 2ur í kjallara
Stæði í lokaðri bílgeymslu merkt nr 20.
Húsvörður. Mikil sameign, íbúð húsvarðar,
O¯NDPVU¨NWDUD²VWD²DRJˌ
Verð:

49,9 millj.

103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg 4ra herbergja eignin skráð 133,1 fm
Vel skipulögð, 3 svefnherbergi
Bílskúr
Góð umgengni
Frábær staðsetning
Verð:

Með þér alla leið

54,9 millj.

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

DVERGABAKKI 22, 109 RVK

34.9M

KJARTAN GUÐMUNDSSON

663 4392

Snyrtileg og björt 92.5 fm, 3ja herbergja íbúð á 1.hæð. Vestursvalir.
Tvær geymslur í kjallara.

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

Verð 44.9M

MATTHILDUR / KJARTAN

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

ÁLALIND 3, 201 KÓP

KJARTAN GUÐMUNDSSON

VESTURBERG 195, 111 RVK

57.9M

MATTHILDUR SUNNA

690 4966

58.5M

663 4392

Falleg og björt 4ja herbergja horníbúð á 2 hæð í nýju lyftuhúsi.
Tvennar svalir ásamt sérmerktu stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist
fullbúin með gólfefnum við kaupsamning.

TANGABRYGGJA 15, 110 RVK

MATTHILDUR SUNNA

Falleg tveggja herbergja, 59,7 fm. íbúð á 2. hæð í nýbyggingu á
besta stað í Reykjavík. Heimild er fyrir skammtímaleigu í húsi. Eignin
er laus við kaupsamning.

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

79.6M

690 4966

146,3 fm. íbúð á 6. hæð með stæði í bílakjallara. Íbúðin er á
tveimur hæðum og skiptist í alrými, stofu, 2 svefnherbergi, eldhús, 2
baðherbergi og svalir.

HÖRGSLUNDUR 6, 210 GBR

MATTHILDUR SUNNA

114.9M

690 4966

ÁÆTLUÐ AFHENDING Í LOK JÚLÍ – TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA
241,0 fm. stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð í klassískum stíl,
Endaraðhús, 164,2 fm.á þremur hæðum. Möguleiki á aukaíbúð með teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið stendur í gróinni götu í
sér inngangi á jarðhæð.
Garðabæ. Getur verið til afhendingar eftir samkl.

BERGSTAÐARSTRÆTI 60, 101 RVK TILBOÐ

NJARÐARGATA/URÐARSTÍGUR TILBOÐ

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

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

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

Verð 99.9M

MATTHILDUR / KJARTAN
Fjögurra herbergja íbúð með tveimur baðherbergjum, þar af er
hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi. Gólfhiti í íbúð og
þaksvalir til suðurs, vesturs og austurs með möguleika á svalalokun.

HJALTABAKKI 14, 109 RVK

MATTHILDUR SUNNA

36.9M

690 4966

Fjögurra herbergja, 105,1 fm. íbúð á annarri hæð. Fínar svalir í
suður. Geymsla í sameign.

HOLTSVEGUR 23-25, 210 GBR

53.5M

MATTHILDUR / KJARTAN
3ja herb. íbúð á 4 hæð í nýlegu lyftuhúsið ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í anddyri, hol/stofu, eldhús, baðherbergi og tvö
svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar 1. júlí.

SÖLUMANN

VANTAR
TIL STARFA Á STAKFELL
NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR
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.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

663 2508

Einstök eign í Þingholtunum - heil húseign á horni Njarðargötu og
Urðarstígs, endurnýjuð að innan með vönduðum hætti og skipt upp í
þrjár íbúðir.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON

Í SÍMA 820 2399

520 9595

Áb . Sigurður Gunnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

F a s t ei g n a s a l an T O R G
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Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Garðar Hólm
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

899 8811

Tröllakór 5

47.500.000

203 Kópavogi

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

Úthlíð 11

74.900.000

105vReykjavík

SÝN
DAG UM
LEG
A

BÓKAÐU SKOÐUN

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 26. júní kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 107,9 m2

Bílakjallari

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. júní kl: 18:00-18:30

Raftengi

Herb: 5

Afar vel skipulögð og hagkvæm 3ja herbergja íbúð með stórum og afgirtum suður
trépalli. Hjónaherbergið er einstaklega rúmgott og sömuleiðis barnaherbergið.
Stofan og eldhúsið í opnu alrými. Sér þvottaherb. innan íbúðar. Baðherbergið
rúmgott og stórt. Bílastæði í kjallara með raftengi.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
Stærð: 68,4m2 – 166m2

Herbergi: 2ja – 5

Heiðarbær 7

Þingvöllum

Stærð: 131 m2

Um er að ræða 131fm 5 herbergja efri sérhæð með tvennum svölum. Eignin
skiptist í Hol/forstofu, tvær stofur, tvennar svalir, 3 herbergi, baðherbergi, geymslu
og sam.þvotthús. Til stendur að taka húsið í gegn að utan og mun sá kostnaður
greiðast af seljanda. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Verð frá: 39.9m – 87.9m

Holtsvegur 10

27.500.000

49.900.000

Garðabær

Mosagata 5 -7 er 4ra og 5 hæða lyftuhús með 22 íbúðum og 11 bílskúrum
á baklóð. Hönnuðir eru Úti-Inni arkitektar. Útsýnið er ómótstæðilegt og stórfenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar
eru 4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær verða afhentar fullbúnar en
án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfﬂísar. Innréttingar
og skápar eru frá HTH, hurðir frá BYKO, tæki frá Tengi og AEG og ﬂísar frá
Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.
Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.

EINSTÖK KAUP, SÝNUM ÞEGAR ÞÉR HENTAR
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 24 júní kl: 17:00-17:30

Stærð: 83 m2

Herbergi: 2

Þetta vandaða heilsárshús á Þingvöllum er til sölu á einstaklega hagstæðu verði.
Semja þarf ﬂjótt. Endurbyggt og stækkað 2008. Rúmgott og fallegt 4ra herb. 83
fm. og nefnt Móakot, í landi Heiðarbæjar. Vítt og óhindrað útsýni út á Þingvallavatn og fjallahringin umhverﬁs. Móakotsá rennur við lóðarmörkin með sínu róandi
tónaﬂóði og fossanið. Uppl. veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Stóragerði 42

108 Reykjavík

84.900.000

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

Grundarland 16

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

125.000.000

108 Reykjavík

Stærð: 87,5 m2

Glæsileg og vel skipulögð 87,5fm 2ja herbergja íbúð með suður svölum. Íbúðin
er á 5. Hæð efstu í fallegu lyfthúsi. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni. Einungis eru
2 íbúðir á 5 hæðinni. Eignin skiptist í : Gott alrými (forstofa, eldhús, borðstofa,
stofa), herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu í kjallara.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Strikið 1A,B og C

210 Garðabæ

NÝT

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Herbergi: 5

Einstaklega glæsileg, björt og vel skipulögð, 4ra herbergja, íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi og stórri verönd að Stóragerði 42. Íbúðin er skráð samkvæmt F.M.R 169,4 fm og
þar af er geymslan skráð 16 fm. Eignin skiptist í forstofu, hjónaherbergi með fataherbergi
inn af, svefnherbergi, 2 baðherbergi, sjónvarpsherbergi/svefnherbergi, stórt alrými eldhús,
borðstofu og stofu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Markarflöt 18

210 Garðabæ

138.000.000

T

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 26. júní kl. 17.30-18.00

Stærð: 169,4 m2

53,8-94,6 millj

Stærð: 196,9 m2

Herbergi: 2-3

Stærð: 84-179,6 m2

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð á fallegri, gróinni lóð á
einstökum stað neðarlega í Fossvogi. Húsið er skráð samkvæmt F.M.R. 165,7 fm
og 31,2 fm bílskúr og að auki er upphituð sólstofa viðbygging 21 fm sem er ekki
skráð í fermetratölu. Húsið er því samtals tæplega 218 fm. Gólfefni eru parket og
ﬂísar. 3 svefnherbergi. Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Fallegar íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu 3-5 hæða fjölbýlishúsi við Strikið
1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2-3ja herbergja og 84-174,2 fm. Íbúðirnar eru
með vönduðum innréttingum frá Axis og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með
góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Miðleiti 1,

Kinnargata 13

íb. 301

49.900.000

103 Reykjavík

210 Garðabæ

89.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 126,6 m2

Bílskýli

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð m/stæði í bílageymslu í lyftuhúsi á þessum eftirsótta
stað miðsvæðis í borginni. Skv. skráningu Þjóðskrár er íbúðin 101,7 fm og stæðið 24,9fm.
Auk þessa er óskráð sérgeymsla í sameign. Rúmgóð stofa og borðstofa, eldhús með
hvítri innréttingu, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og geymsla. Utanhúsframkvæmdir á
kostnað seljanda. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Helluvað 17,

íbúð 304

110 Reykjavík

34.900.000

LÆK
KA
VER Ð
Ð
OPIÐ HÚS ﬁmmtudaginn 27. júní kl. 17.30-18.00
Herbergi: 7

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 17:30 - 18:00

Stærð: 291,7 m2

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum við
Markarﬂöt í Garðabæ. Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi og
gestasalerni, allt sérsmíðað frá Brúnás. Húsið stendur á 1100 fermetra
lóð. Fallegt útsýni og möguleikar til stækkunar. Húsið er skráð 291,7
fm að meðtöldum rúmgóðum 56,7 fm bílskúr. Að auki eru óskráð rými
á neðri hæð sem eru notuð sem geymsla og æﬁngaherbergi. Tvær
sólstofur eru á efri hæð. Fallegt og rúmgott einbýlishús á eftirsóttum
stað á Flötunum í Garðabæ. Þar sem stutt er í skóla, leikskóla ,
fallegar göngu- og hjólaleiðir og alla helstu þjónustu
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 18:30-19.00
Herbergi: 2

Stærð: 196,4 m2

Glæsilegt ﬁmm herbergja parhús á tveimur hæðum við Kinnargötu
í Urriðaholti í Garðabæ. Möguleiki er á aukaíbúð með sérinngangi á
neðri hæð hússins. Innfelld lýsing, hiti í gólfum og granít á borðum.
Húsið er skráð alls 196,4 fm og þar af er 37.3 fm bílskúr. Hér er um að
ræða afar fallegt, vandað vel skipulagt hús á þessum fallega stað sem
skartar útsýni yﬁr Urriðavatn og út til sjós.

Stærð: 66,4 m2

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð m/stæði í bílageymslu í lyftuhúsi í Norðlingaholtinu.
Sameiginlegt rými stofa/&eldhús með fallegri eikainnréttingu. Góðir fataskápar í svefnherbergi. Suðursvalir. Frábært útsýni er frá íbúðinni m.a yﬁr Heiðmörk og Bláfjöllin og
staðsetning góð þar sem stutt er í skóla, leikskóla, fallegar gönguleiðir og svæði Fáks í
Víðidal. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm: 692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

Bakkasel 10

109 Reykjavík

79.900.000

Æsufell 4

111 Reykjavík

37.900.000

Jörfabakki 32

109 Reykjavík

38.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. júní kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. júní kl. 18:30 – 19:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. júní kl. 17:30 – 18:00

Stærð: 279,2 m2

Stærð: 109,5 m2

Stærð: 111,0 m2

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

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

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 nýtingarmöguleika.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Hamrabyggð 6

Ennishvarf 15B

Flúðasel 74

109 Reykjavík

44.900.000

220 Hafnarﬁrði

84.900.000

203 Kópavogi

62.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. júní kl.18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 18:30 - 19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 17:30 – 18:00

Stærð: 108,1 m2

Stærð: 203,0 m2

Stærð: 145,8 m2

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

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

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr í litlu fjölbýli. Íbúðin
sem er björt og rúmgóð skiptist í forstofu, stofu, eldhús með vandaðri hvítri
innréttingu, ﬂísalagt baðherbergi og 3 mjög rúmgóð svefnherbergi. Vandað eikarparket á gólfum. Stór afgirtur sólpallur út frá stofu.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Dalsel 34

Trönuhjalli 10

Maríubaugur 13

109 Reykjavík

46.900.000

200 Kópavogi

77.900.000

113 Reykjavík

92.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 26. júní kl.18:30 - 19:00

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 26. júní kl. 17:30-18:00

BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð: 145,5 m2

Stærð: 207,5 m2

Stærð: 190,1 m2

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

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

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

Langalína 2b

210 Garðabæ

72.500.000

Berjavellir 1

221 Hafnarfjörður

49.900.000

Drekakór 7

203 Kópavogi

94.900.000

BÓKA SKOÐUN

BÓKA SKOÐUN

BÓKA SKOÐUN

Stærð: 176,7 m2

Stærð: 122,5 m2

Stærð: 220,1 m2

Skipti möguleg á rúmgóðri og fallegri 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 6 hæða
lyftuhúsi í Sjálandshverﬁnu, einungis 2 íbúðir á hverri hæð. Íbúðin er búin
eikarinnréttingum frá Brúnás, gólfsíðir gluggar í stofu, svefnherbergi eru 3 og fataherbergi inn af hjónaherbergi, tvennar stórar svalir. Tvö sérmerkt stæði í bílageymslu
fylgja íbúðinni. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðin er vel skipulögð, tvennar svalir og búin vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, rúmgóða stofu og borðstofu með útgengi á stórar vestur
svalir, ﬂísalagt baðherbergi með sturtu og baðkari, 3 svefnherbergi útgengi á suður svalir
úr hjónaherbergi. Eign í sérﬂokki. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Furugerði 17

Seljaland 1

Desjamýri

108 Reykjavík

46.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 24. júní kl. 17:30 – 18:00
Herbergi: 5

Stærð: 94.9 m2

Falleg 5 herbergja íbúð á þessum vinsæla stað á höfuðborgarsvæðinu í góðu
fjölbýli með fallegu útsýni. Íbúðin er alls 94.7 fm og skiptist í þrjú svefnherbergi,
uppgert eldhús, góða borðstofu og stóra stofu. Baðherbergi er bæði með baðkari
og sturtu. Auðvelt væri að bæta við fjórða svefnherberginu. Geymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

108 Reykjavík

28.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 25. júní kl. 17:30 til 18:00
Herbergi: 2

Stærð: 48.9 m2

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 og fyrir laghenta aðila.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

270 Mosfellsbær

15.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960
Herbergi: 2

Stærð: 42 m2

Desjamýri 7 - 02 0138 - 42 m2 geymsluhúsnæði /bílskúr á lokuðu svæði í Mosfellsbæ. Búið er að setja upp gott milliloft sem er ekki inn í fermetratölu. Heitt og
kalt vatn er í húsnæðinu og hefur epoxy verið sett á gólf. Skúrinn er á lokuðu afgirtu svæði með hliði sem stjórnað með síma. Sameiginlegt salerni er á svæðinu.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

LÁGALEITI 5,7,9

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19-25
EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9
OPIÐ HÚS

Verð frá kr. 28.400.000

OPIÐ
HÚS

Afhending fyrstu íbúða í maí 2019

Í SÝNINGARSAL EFSTALEITI 27

•

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 þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði

mánudaginn 24. júní kl. 17:00-19.00
þriðjudaginn 25. júní kl. 12.00-13.00
miðvikudaginn 26. júní kl. 12:00-13:00

í sýningarsal í Efstaleiti 27

Sigurður
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

898 6106

692 3344

663 0464

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

Dórothea
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

898 3326

837 8889

780 2700

844 6516

Eitt glæsilegasta húsið
í miðborg Reykjavíkur
Um er að ræða heildareignina við Laugaveg 31 en húsið er staðsett á
horni Laugavegs og Vatnsstígs. Eignin skiptist í kjallara, götuhæð og
þrjár skrifstofuhæðir auk geymslulofts, samtals 1.541,5 fm. Lyfta er í
húsinu og nær hún úr kjallara og upp á 4. hæð. Einar Erlendsson húsameistari teiknaði húsið.
Húsið er reisulegt og mjög falleg bygging. Að innan eru á mörgum
stöðum skrautlistar og ýmsar skreytingar sem gefa húsinu virðulegt
yﬁrbragð og er mikil prýði af því. Reynt hefur verið að viðhalda
upprunalegum glæsileika eignarinnar.

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali
sverrir @eignamidlun.is
Sími 861 8514

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

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

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

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

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

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is

Anna Ólafía Guðnadóttir

Einar Marteinsson
lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór
löggildingarnemi
bjarklind@fold.is / 690-5123

íslenskufræðingur

Háaleitisbraut 49, 108 Rvk., 3ja herbergja.

Melabraut 14, 170 Seltjarnarnesi.

Lindarhvammur 10, 220 Hfj. / sérbýli.

OPIÐ HÚS MÁN 24/6 KL. 16:30-17 :00.
OP
IÐ

OPIÐ HÚS MÁN 24/6 KL. 16:30-17:00.

OPIÐ HÚS ÞRI 25/6 KL. 17:00-17:30.

HÚ

OP
S

Háaleitisbraut 49, kjallari: Ca. 94 fm. falleg og mikið endurnýjuð íbúð á rólegum stað
við Háaleitisbraut. Íbúðin er með tveimur góðum svefnherbegjum, rúmgóðri stofu og
endurnýjuðu eldhúsi og baðherbergi. Góð fjárfesting. Verð 39,9 millj.

IÐ

OP
HÚ

IÐ

S

Melabraut 14. Ca. 90 fm. björt og falleg íbúð á efstu hæð í góðu 3-býli á Seltjarnarnesi. Tvö
svefnherbergi, endurnýjað eldús og baðherbergi. Falleg gólfefni. Verð 49,8 millj.
Opið hús mánudaginn 24. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Opið hús mánudaginn 24. júní kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

HÚ

S

Lindarhvammur 10, 220 Hafnarfjörður, glæsilegt og vandað sérbýli á tveimur hæðum ásamt
stórum bílskúr. Íbúðin er 156,3 fm og bílskúrinn 54,9 fm, samtals 211,2 fm. Eignin skiptist í 4
svefnherbergi, stofu, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús, hol og bílskúr. Húsið er einstaklega
vel staðsett á rólegum og fjölskylduvænum stað með frábæru útsýni í Hafnarﬁrði. Stutt er í
leikskóla og skóla. Verð 79,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 25. júní kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Gunnarssund 3, 220 Hfj. / einbýlishús.

Hringbraut 101 Rvk., 2ja herb. íbúð á 1. hæð.

OPIÐ HÚS ÞRI 25/6 KL. 17:00-17:30.

OP

IÐ

HÚ

S

Gunnarssund 3. Ca. 127 fm einbýlishús á þremur hæðum á frábærum stað í hjarta
Hafnarfjarðar. Húsið er tvær hæðir auk kjallara með afgirtri gróinni lóð. Þetta er steinsteypt
hús byggt 1912 sem býr yﬁr þokka og bíður upp á mikla möguleika.
Opið hús þriðjudaginn 25. júní kl. 17:00-17:30, verið velkomin.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is / 552-1400.

Hringbraut 101. Góð 46,6 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð til hægri ásamt 7,6 fm geymslu
í kjallara, samtals 54,2 fm. Húsið, lóðin og sameignin lítur vel út eftir endurbætur. Góðar
svalir. Stórt sameiginlegt þvottahús í kjallara. Parket, ﬂísar og korkur á gólfum.
Verð 30 millj.

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

g

FRUM

Til leigu / Verslunarhúsnæði á Laugavegi.

Laugavegur 47: Ca. 330 fm frábært verslunarhúsnæði á horni Frakkastígs og Laugavegar.
Húsnæðið er á þremur hæðum með lyftu. Húsið lítur vel út og getur nýst bæði til verslunar
og ýmsa þjónustu. Möguleiki á ﬂeiri inngöngum. Þrjú bílastæði fylgja.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar. Velkomið að hafa samband: 552-1400 /
fold@fold.is.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

Snorri Sigurfinnsson

Loftur Erlingsson

Löggiltur fasteignasali
S 864 8090
snorri@fasteignasalan.is

Löggiltur fasteignasali
S 896 9565
loftur@fasteignasalan.is

Birkilundur 12 Bláskógabyggð

B-gata 13 Grímsnesi

Hallkelshólar 76 Grímsnesi

*65,6 FM. SUMARHÚS*

* 84,1 FM SUMARHÚS *

*74,9 FM SUMARHÚS*

ÐSHUKP4PóMLSSZ]PóîPUN]HSSH]H[UMTZ\THYOZmZHT[
MTNLZ[HOZPZHT[HSZMT
.Y}PUVN]LSOPY[LPNUHYS}ó.}ó\YZ}SWHSS\Y3¤Z[OSPó
=LS]PóOHSKPóZU`Y[PSLN[OZZ]LMUOLYIVNZ]LMUSVM[
=LYó  TPSS
<WWS]LP[PY:UVYYP:PN\YMPUUZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSP
Z 
ZUVYYP'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

.V[[MTZ\THYOZTLóZ[}Y\TWHSSPTLóOLP[\TWV[[P
/P[H]LP[H,PNUHYS}óZR}NP]H_PUxTPóQ\.YxTZULZP
3¤Z[OSPó[]Z[}YOLYILYNPZ}SZ[VMHRHTxUH
4QNmO\NH]LYóLPNUmLM[PYZ}[[\TZ[Hó
=LYó TPSS
<WWS]LP[PY:UVYYP:PN\YMPUUZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSP
Z 
ZUVYYP'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

ÐSHUKP2SH\Z[\YO}SHLPNUHYS}óOH
4PRPóLUK\YI`NN[Z\THYOZ\TMTHóZ[¤YóVN
LSKYH H\RHOZ ZLT LY  MT VN Uû[PZ[ ZLT NL`TZSH
/P[H]LP[H5ûYWHSS\YTLóOLP[\TWV[[P
5mUHZ[HSS[Uû[[HóPUUHU
=LYó TPSS
<WWS]LP[PY:UVYYP:PN\YMPUUZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSP
Z 
ZUVYYP'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

Haukadalsvöllur Geysir

Lyngás 8 Grímsnes

Gamla-Borg, Grímsnesi

*153.8 FM HÚS*

*76FM SUMARHÚS*

*125 FM VEITINGAHÚS*

/P[H]LP[HN}SMOP[PZ[}YWHSS\YOLP[\YWV[[\YTPRPó[ZûUP
;]Z]LMUOLYILYNPVNZ]LMUSVM[=LS\TNLUNPóOZmTPRS\T
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ÍZL[[]LYó! TPSSQ
<WWS3VM[\Y,YSPUNZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSP
Z  
SVM[\Y'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

*86 FM SUMARHÚS*

 MTZ\THYOZTLóôYLT\YZ]LMUOLYI5û[[LSKOZVN
MH[HZRmWHY3LPN\S}óMT:[}YWHSS\YTLóOLP[\TWV[[P
:[\[[ x Z\UKSH\N VN m NVSM]LSSP :U`Y[PSLN LPNU øTPZ ZRPW[P
ZRVó\ó/HNZ[¤[[]LYó
=LYóTPSS
<WWS]LP[PY:UVYYP:PN\YMPUUZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSP
Z 
ZUVYYP'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

Hafnarlóð Nöf Hofsósi
.S¤ZPSLN[ UûSLN[ MLYóHôQ}U\Z[\OZ I`NN[ x NTS\T Z[xS m
MHSSLNYP S}ó ZRHTT[ MYm =LZ[\YMHYHZL[YPU\ Yt[[ ]Pó OMUPUH
=UK\óVN]LNSLNLPNUTLóZWLUUHUKPTN\SLPRH
MT:Q}ULYZN\YxRHYP
=LYó TPSS
<WWS]LP[PY:UVYYP:PN\YMPUUZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSP
Z 
ZUVYYP'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

Heiðarimi 19 Grímsnesi

4HYN]xZSLNPY UV[R\UHYTN\SLPRHY [K RHMMPOZ NHSSLYû
SLPROZM\UKHZHS\YUmTZRLPóZOHSKVMS
:[LUK\Y]Pó.\SSUHOYPUNPUU=HYTPRPóLUK\YUûQHó
mYPó <WWY\UHSLN[[SP[HóTLZ[\
ÍZL[[]LYó!  TPSSQ
<WWS3VM[\Y,YSPUNZZVUSNNMHZ[LPNUHZHSPZ  
SVM[\Y'MHZ[LPNUHZHSHUPZ

*323 FM HÚS*

,PUZ[HR[[¤RPM¤YPMTZ[}Y[UûSLN[VNNS¤ZPSLN[OZ]Pó
OSPóPUHmNVSM]LSSPU\Tm.L`ZP-YmI¤Y[[ZûUPTHHó.L`ZP
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<WWS]LP[PY:UVYYPSNNMHZ[ZHSP
ZUVYYP'MHZ[LPNUHZHSHUPZZ 
VN3VM[\YSVM[\Y'MHZ[LPNUHZHSHUPZZ  
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Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Nudd

Þjónusta

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

Spádómar

Pípulagnir

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

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

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

550 5055

2 4 . J Ú N Í 2 0 1 9 M Á N U DAG U R

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

Óskast keypt

Atvinnuhúsnæði

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

VERSLUNARHÚSNÆÐI FYRIR
MARKAÐI, LAGERSÖLU,
ÚTSÖLU O.FL.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Til leigu í lengri eða skemmri
tíma eftir samkomulagi. 235 fm.
í Boltholti 4, stórir glugar, næsta
hús við Laugaveg 178. Laust strax
eða e. samkl.
Uppl. í s: 893-8166 eða
grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

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

Keypt
Selt

Upplýsingar í síma 782 8800

Til bygginga

VERSLUNAR- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU

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

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

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Hjólhýsi

VY-ÞRIF EHF.

Til sölu

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

Garðyrkja

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

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

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.

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

Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi
við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235
fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150
fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180
fm. Laust fljótlega.
Uppl. í s: 893-8166 eða
grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

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

Tilkynningar

Tilkynningar
HÚSASMIÐUR
Lítið viðhaldsfyrirtæki vantar smið
með reynslu. Uppl. í s: 897-3006
Jóhann

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

Húsnæði

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

Geymsluhúsnæði
Húsnæði í boði

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Búslóðaflutningar

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

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

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

Húsaviðhald

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Húsnæði óskast

TIL SÖLU LÍTIÐ NOTAÐUR
ADRIA 2014
ADRIA/ALTEA hjólhýsi 2014
TILBÚINN Í FERÐALAGIÐ. Fullt af
aukahlutum fylgja. Sk. 2020 Verð
2.600.000 Uppl. 893 9999

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

Hjólbarðar

Óska eftir lítilli 2 herbergja
eða rúmgóðri stúdíó íbúð
á Reykjavíkursvæðinu til
langtímaleigu. Ég er 53 ára maður,
er reyklaus, reglusamur og
rólegur. Upplýsingar gefur Árni í
síma:8951200 arniingi@gmail.com

Tillögur að breytingum
á deiliskipulagi
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtaldar tillögur að breytingum á
deiliskipulagi:
Mosfellsbær Krikahverﬁ – Stórikriki 59
Deiliskipulagsbreytingin felur í sér að breyta lóðinni úr
einbýlishúsalóð (Ep-la) í parhúsalóð (P-llc), sbr. skipulag
og skipulagsskilmála Krikahverﬁs. Lóðarmörk og byggingareitur óbreytt. Nýtingarhlutfall óbreytt.

Krapvélar
- fyrir kafﬁhús - ísbúðir
eða söluskála

Skarhólabraut 1, Mosfellsbæ
Breytingin felur í sér að Skarhólabraut 1 verður skipt upp
í tvær lóðir, Skarhólabraut 1 og 3. Á nýju lóðinni, Skarhólabraut 3, skal skv. aðalskipulagi vera verslunar- og
þjónustusvæði. Lóðarstærð er 6580 m², leyﬁlegt er að
reisa tveggja hæða hús með hámarkshæð 8 m. Tvær
nýjar aðkomuleiðir verða frá Skarhólabraut. Nýtingarhlutfall er 0,30.

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

Tillögurnar verða til sýnis í afgreiðslu bæjarskrifstofa
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 24. júní 2019 til og með
6. ágúst 2019, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér
þær og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig
birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni:

Varahlutir

www.mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

SPM I-PRO 1M

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - sími: 535 1300 - verslun@verslun.is
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Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og skal senda
þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2,
270 Mosfellsbæ eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar
en 6. Ágúst 2019.
24. júní 2019
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080

WWW.FASTMOS.IS

Egger t Ólafsson • Löggiltur fasteignasali • Löggiltur leigumiðlari

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Vantar allar stærðir eigna á sölu- og leiguskrá
á höfuðborgarsvæðinu
Pantaðu frítt söluverðmat Sími: 893 1819

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
Bugðuﬂjót 17 - 270 Mosfellsbær
12.499 m2 atvinnulóð á Leirvogstungumelum. Flott staðsetning rétt
við Vesturlandsveginn. Fyrir liggja
samþykktar teikningar af þremur
húsum, samtals 4.480,9 m2. Byggingarleyﬁ er komið og því hægt að
hefja framkvæmdir strax. Seljendur
eru tilbúnir í samstarf og samvinnu
varðandi uppbyggingu á lóðinni.
Búið er að jarðvegsskipta að hluta.
V. 99,0 m.

Enginn kostnaður nema eignin seljist eða leigist
Ég næ árangri við sölu og leigu fasteigna
Ég aðstoða þig við að finna eign
Sanngjörn sölu- og leiguþóknun
Nákvæm og fagleg vinnubrögð
Ég sýni eignina fyrir þig
Eggert Ólafsson • eggert@fasteignasalan.is
• sími: 893 1819

Álhella 1 - 221 Hafnarfjörður
696,4 m2 iðnaðarhúsnæði á 27.151
m2 lóð. Góð staðsetning á áberandi
stað við Reykjanesbrautina. Húsnæðið er einn salur með steyptu
gólﬁ og um 10 metra lofthæð.
Öﬂugur 10 tonna hlaupaköttur er í
húsnæðinu auk tveggja borholna
fyrir kalt vatn úr Kaldá. Eigninni
tilheyra tveir olíutankar og húsnæði
sem áður var dæluhús. Dæluhúsið
skiptist í verkstæði, starfsmannaaðstöðu, snyrtingu og rúmgott inntaksrými. Húsnæðið hýsti áður varaaﬂstöð Landsvirkjunnar. V. 390,0 m.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsinar veita Svanþór Einarsson löggiltur fasteignasali
í síma 698-8555 og Sigurður Gunnarsson löggiltur fasteignasali í síma 899-1987

TIL LEIGU

Tunguháls 19
110 Reykjavík

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Miklaborg kynnir til leigu:
Glæsilegt og nýlega innréttað
450 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
fallegu lyftuhúsi með lageraðstöðu og
innkeyrsludyrum.
Hæðin er innréttuð sem sex stór
skrifstofurými. Í vesturhluta hæðarinnar
er auk þess stór salur (lager) með
góðum innkeyrsludyrum.
Á hæðinni er einnig gott opið eldhús.
Bæði lager og eldhús er hægt að nýta
sem skrifstofur.
Gluggar eru á öllum hliðum.
Lofhæð er um 3 metrar.

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Nýbýlavegur 8 2.hæð t200 Kópavogur tEPNVTOPWB@domusnova.is tS 527 1717

LÆKJARBRÚN 4, HVERAGERÐI

OP
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Opið hús föstudaginn 28. maí kl. 14.00 - 14.30.
ÞRIGGJA HERBERGJA RAÐHÚS VIÐ LÆKJARBRÚN 4, HVERAGERÐI. ÞJÓNUSTUSAMNINGUR ER VIÐ HEILSUSTOFNUN HNLFÍ.

Samningurinn býður upp á aðgang að margvíslegri
þjónustu. Öryggishnappur er í húsinu og er kerﬁð tengt
við hjúkrunarvakt heilsustofnunarinnar og Securitas.
Hægt er að versla hádegismat gegn vægu gjaldi, Í boði eru
skipulagðar gönguferðir, aðgangur að baðhúsi , tækjasal,
bókasafni og ﬂ. Inninfalinn garðsláttur á sumrin sem og
snjómokstur á göngustígum að útidyrum yﬁr vetrartímann.
Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og nálægð við hvers kyns
þjónustu og heilsurækt í nokkurra mínútna gögufjarlægð.
Fallegar gönguleiðir eru allt í kring sem og golfvöllur.
Nánari upplýsingar veitir Ingunn Björg Sigurjónsdóttir lgf.
í síma 856 3566 eða á ingunn@domusnova.is

www.domusnova.is

Nánari upplýsingar veitir::

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

- með þér alla leið -

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir
79 Títus tekur við völdum sem Rómarkeisari af föður
sínum Vespasíanusi.
1000 Kristni er lögtekin á Alþingi í stað heiðni. Miðað við
tímatal þess tíma var kristnitakan árið 1000, en samkvæmt núgildandi tímatali var hún sumarið 999.
1627 Tyrkjaránið: Jan Janszoon héldur skipi sínu frá
Íslandi til Salé þar sem hann selur fanga sína í ánauð.
1670 Uppreisnarforinginn Stenka Rasín ræðst inn í
Astrakan, rænir borgina og stofnar þar kósakkalýðveldi.

Listasafn Einars Jónssonar.

1701 Breska þingið festir í lög að þjóðhöfðinginn eigi að
vera mótmælendatrúar.
1865 Fyrsti keisaraskurður er framkvæmdur á Íslandi.
Móðirin deyr en barnið lifir. Þetta var einnig í fyrsta skipti
sem svæfing var notuð á Íslandi við fæðingu.
1875 W. L. Watts, enskur vísindamaður, fer, ásamt fjórum
Íslendingum, norður yfir Vatnajökul og koma þeir til
byggða á Hólsfjöllum eftir mikla hrakninga í rúman hálfan
mánuð.
1886 Stórstúka Íslands er
stofnuð.

Dagur lausnarsteina
daggar og kraftagrasa

1923 Listasafn Einars Jónssonar er opnað í Reykjavík
við hátíðlega athöfn.
1934 Alþingiskosningar
eru haldnar á Íslandi. Stjórn
hinna vinnandi stétta tekur
við völdum í kjölfarið.
1950 HM í fótbolta hefst í
Brasilíu.

Þjóðtrúin segir mjög heilnæmt að velta sér nakinn upp úr dögg Jónsmessunætur. Því ekki að taka þá trú lengra og kanna heilnæmi daggarinnar á öðrum fallegum íslenskum sumarmorgnum? Sumarið er tíminn. NORDICPHOTOS/GETTY

Minjasafnið Sigurhæðir.

1956 Hræðslubandalag
Framsóknarflokks og Alþýðuflokks býður fram í alþingiskosningum.
1961 Sigurhæðir á Akureyri, hús Matthíasar Jochumssonar, eru opnaðar sem safn í minningu skáldsins.
1962 Hvalfjarðarganga Samtaka hernámsandstæðinga
kemur til Reykjavíkur.
1968 Atlantshafsbandalagið heldur ráðherrafund á
Íslandi í fyrsta sinn.
1973 Leoníd Bresnjev verður fyrstur Sovétleiðtoga til að
ávarpa bandarísku þjóðina í sjónvarpi.
1976 Norður- og Suður-Víetnam sameinast í eitt Víetnam
með Hanoi sem höfuðborg.

Elsku hjartans dóttir okkar,
systir og frænka,

Arna Sveinsdóttir
Hátúni 4 og Flókagötu 67, Reykjavík,
lést laugardaginn 15. júní á líknardeild
Landspítalans. Útför hennar fer fram frá
Háteigskirkju þriðjudaginn 25. júní klukkan
15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Specialisterne á Íslandi reikningsnr.
0512-14-402193 kt. 650210-1900.
Erna Valsdóttir
Sveinn Skúlason
Skúli Sveinsson
Sigríður Hrund Guðmundsdóttir
Brynjar Sveinsson
og bróðurbörn.

Jónsmessa er 24. júní. Samkvæmt íslenskri þjóðtrú leysast úr læðingi ýmsir kraftar
steina, grasa og jafnvel fara kýrnar að tala. Sérstaklega þykir aðfaranóttin mögnuð.

Í

dag 24. júní er Jónsmessa og hin
magnaða Jónsmessunótt var síðastliðna nótt. Samkvæmt gamla
norræna tímatalinu hefst einnig
sólmánuður á mánudegi í níundu
viku sumars.
Nafnið Jónsmessa er dregið af fæðingarhátíð Jóhannesar skírara. Að
fornu átti Jónsmessa að vera á sumarsólstöðum 24. júní og fæðingarhátíð
Krists á vetrarsólstöðum 24. desember.
Með betri stjarnfræði skeikaði þremur
dögum á hinum raunverulegu sólhvörfum og tímatalinu. Því eru Jónsmessa og
jól þremur dögum á eftir hinum stjarnfræðilegu sumar- og vetrarsólstöðum.
Á norðlægum slóðum, þar sem mikill
munur er á lengsta og stysta degi ársins,
höfðu sólstöðuhátíðir mikið gildi. Blótdrykkjur voru tíðkaðar og hátíðarhöld. Hér á landi var Jónsmessa lengi
í hávegum höfð og var auk þess helgidagur að kaþólskum sið. Það var aflagt
með kóngsbréfi árið 1770, löngu eftir
siðaskipti.
Í íslenskri þjóðtrú kallast ýmsir kraftar á yfir Jónsmessuna. Sérstaklega þykir

Þeim ógiftu er ráðlagt að tína
sjö ólíkar blómategundir í
krans og leggja undir kodda.
Þá muni þeim birtast þeirra
töfrandi draumaprins.

aðfaranóttin mögnuð. Upp úr stendur
sú gamla trú að heilsusamlegt sé að velta
sér upp úr dögginni á Jónsmessunótt. Þá
öðlaðist döggin mikinn lækningamátt.
Það þótti því góður siður og f lestra
meina bót að hlaupa ber strípaður út
í nóttina og velta sér upp úr dögginni.
Óskir fái menn uppfylltar og hamingjan

Böðvar Jónsson
málarameistari, Miðtúni 7,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

lést 19. júní sl. á gjörgæsludeild
Landspítalans.
Útför hans fer fram frá Háteigskirkju
föstudaginn 28. júní kl. 13.00.
Jón Einar Böðvarsson
Björn Böðvarsson
Árni Böðvarsson

Bozena Zofia Tabaka

ríki enda verður manni ekki misdægurt
næsta árið á eftir.
En þetta er einnig tími kraftagrasa og
náttúrusteina. Sagt er að á Jónsmessunótt f ljóti upp margvíslegir náttúrusteinar í tjörnum og sjó. Þeir hafa töframátt, eru svokallaðir lausnarsteinar sem
hjálpa bæði konum og kúm. Þá sé hægt
að finna ýmis nýtileg grös enda verða
töfrajurtir þá sérlega áhrifamiklar.
Hér skal ekki gert lítið úr þeirri þjóðtrú að á Jónsmessunótt tali kýrnar
mannamál. En ef miðað er við þjóðtrúna eru þær reyndar sítalandi. Sumar
eru sagðar tala á nýársnótt.
Miðsumarshátíðir njóta mikilla vinsælda á Norðurlöndum en hér á landi
eru ýmsar yfirnáttúrulegar verur tengdar sólstöðum. Þannig er hin sænska
miðsumarshátíð sagður töfrandi tími
rómantíkur enda er þetta árstími brúðkaupa. Þar bera konur gjarnan blómakransa á höfði. Þeim ógiftu er ráðlagt að
tína sjö ólíkar blómategundir í krans
og leggja undir kodda. Þá muni þeim
birtast þeirra töfrandi draumaprins.
davids@frettabladid.is

Ástkær systir okkar,

Hrefna Hannesdóttir
Sautjándajúnítorgi 5 í Garðabæ,
er látin.
Heimir Hannesson
Sigríður J. Hannesdóttir
Gerður Hannesdóttir

Þú færð allt fyrir

GARÐINN
hjá okkur

Vertu með!

PALLALEIKUR
BYKO

Vinningshafar eru kynntir á Facebooksíðu
BYKO á hverjum föstudegi frá 14. júní.

Svona tekur þú þátt í leiknum
1. Þú kaupir pallaefni í BYKO fyrir
50.000kr. eða meira á tímabilinu
24. apríl - 15. ágúst 2019.
2. Þú skráir nótunúmer og aðrar
nauðsynlegar upplýsingar á
www.byko.is/pallaleikur
3. Þú ert kominn í pottinn og gætir
unnið veglega vinninga!
Alls 10 vinningar, heildarverðmæti rúmlega 700.000kr.

Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is

REIKNAÐU ÚT
ÁÆTLAÐAN
KOSTNAÐ
í girðinguna og
pallinn á BYKO.is
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Suðvestan 3-10 m/s,
en 8-15 á annnesjum
norðvestan til. Skýjað
að mestu en bjart með
köflum austan- og suðaustanlands. Lítilsháttar
úrkoma á morgun, en
áfram þurrt austan til.
Hiti 8 til 22 stig, hlýjast á
Suðausturlandi.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Bauer átti leik gegn Goellner í
Berlín árið 1956.

Hvítur á leik

1. Hxh6+! gxh6 (1...Kxh6 2.
Dg5+ Kh7 3. Dh4+). 2. Dg8+!!
Rxg8 3. Bf5# 1-0. Norðurlandamótið í skák er í fullum
gangi í Sarpsborg í Noregi.
Fimmta og sjötta umferð fara
fram í dag.
www.skak.is: Norðurlandamótið.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.



LÓÐRÉTT
1. Erfiður
2. Slagæð
3. Hundur
4. Gjalda
7. Mótbárur
9. Larfar
12. Róa
14. Verkur
16. Tveir eins
















Pondus

Eftir Frode Øverli

Ég hef unnið við eðlisfræði í 50 ár! Verið prófessor í 30 þeirra!

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD



LÁRÉTT: 1. hótel, 5. así, 6. aa, 8. ræktun, 10. ðð, 11.
önd, 12. stam, 13. eter, 15. rafafl, 17. karfi.
LÓÐRÉTT: 1. harðger, 2. ósæð, 3. tík, 4. launa, 7.
andmæli, 9. tötrar, 12. sefa, 14. tak, 16. ff.

Skák

LÁRÉTT
1. Næturstaður
5. Samtök
6. Tveir eins
8. Yrking
10. Tveir eins
11. Lífsandi
12. Málhelti
13. Efnasamband
15. Orka
17. Fiskur

Bitur yfir að vita
enn þá svona
lítið?

Smá!

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Gelgjan

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

Kvöld-

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja, við erum með miða á
sýningu svo við sjáumst seinna...

matar-

spjall
með

Bíðið!Ég er að lenda í tölvuveseni. Getiði hjálpað mér að stilla upp
ritgerðinni minni? Ég þarf að skila henni í kvöld. Eigum við frauðplast? Ég þarf
að fá 4x8 spjald. Ekki gleyma að undirrita leyfisbréfið mitt. Ég þarf svo að
mæta með pening í skólann á morgun svo ég geti borgað fyrir matinn og

táningnum

þínum
Barnalán

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes, við mamma
þín höfum verið
að skoða
einkunnaspjaldið
þitt.
Og...?

www.artasan.is

Við þurfum að
gera eitthvað
í einkunnunum
þínum.

Já!!!!

Hjúkk! Í smá
stund hélt
ég að þið
ætluðuð að
láta mig gera
eitthvað í
þeim!

Línan hefur verið
dregin.

ENNEMM / SÍA /

NM94232

NÝR TUCSON N-LINE.

Kynntu þér TUCSON í N-LINE sérútgáfu.
Nú fæst TUCSON í spennandi N-LINE sérútgáfu: Svartar 19” álfelgur, kröftugir litir og LED skreytingar
á aðalljósum. Í N-LINE útgáfunni er áherslan lögð á sportlegt og einkennandi útlit. Innréttingin hefur
einnig fengið upplyftingu með sportlegri sætum, álpedölum og N-LINE merkingum.
Kynntu þér TUCSON í N-LINE sérútgáfu!

TUCSON N-LINE: Verð: 5.990.000 kr.
Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á.
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai | Kauptúni 1 | Sími 575 1200 | www.hyundai.is
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MÁNUDAGUR

„Ég hef lengi verið heilluð af verkum Sölva,“ segir Harpa Björnsdóttir, en sýning á verkum hans stendur yfir á Kjarvalsstöðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hver mynd Sölva Helgasonar er einstök veröld
LITIRNIR ERU FALLEGIR, HANN NOTAR
MIKIÐ RAUTT OG GULT, HEITA
LITI SEM FANGA AUGAÐ OG SEM
HÖFÐA TIL OKKAR

Yfirlitssýning
á verkum Sölva
Helgasonar á
Kjarvalsstöðum.
Við opnun varð að
hleypagestum inn
í hollum.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

B

lómsturheimar er heiti
yfirlitssýningar á Kjarvalsstöðum á verkum
S öl v a Helg a s on a r.
Har pa Björ nsdóttir
er sýningarstjóri. Um
aðdragandann að sýningunni segir
hún. „Á Kjarvalsstöðum verður
opnuð í lok júní sýning á verkum
William Morris. Ólöf Sigurðardóttir,
forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur, fékk þá hugmynd að tengja þá
sýningu við verk Sölva Helgasonar,
en þeir Morris eru samtímamenn
og blómamynstur er afar áberandi
í verkum beggja. Ólöf veit að ég hef
verið að rannsaka verk Sölva og
spurði hvort ég vildi vera sýningarstjóri yfirlitssýningar á verkum
hans. Ég sagði auðvitað já, takk!
Ég hef lengi verið heilluð af verkum Sölva, eða allt frá því ég sá þau
fyrst á skólaárum mínum í Mynd-

Verkin á sýningunni eru fimmtíu og átta.

„Myndverk hans eru falleg og áhrifamikil,“ segir Harpa Björnsdóttir.

lista- og handíðaskólanum. Árið
2011 lét ég gamlan draum rætast
og setti upp litla sýningu á verkum
Sölva í Safnasafninu á Svalbarðsströnd, þannig að ég þekki myndverk hans vel og hef sömuleiðis farið
yfir skrif hans. Ég hef einnig leitað
að verkum eftir hann í einkaeigu til
skráningar og fundið ýmislegt sem
ekki var vitað um, eins og verk í Danmörku sem eru nú komin heim.“

Hleypt inn í hollum
Við opnun sýningarinnar á Kjarvalsstöðum varð að hleypa inn í hollum
svo mikill var áhuginn. Verkin á
sýningunni eru alls fimmtíu og átta
og segir Harpa stærstan hluta þeirra
koma frá Þjóðminjasafni Íslands og
Landsbókasafni Íslands en einnig
eru verk fengin að láni úr einkaeigu,
þar með talin verkin 18 sem hingað
til hafa verið varðveitt í Danmörku.
„Sölvi Helgason snertir okkur á
svo margan hátt. Myndverk hans eru

falleg og áhrifamikil þó þau séu mörg
hver smá í sniðum, hver mynd er einstök veröld. Blómafléttur og blómaflúr einkenna verkin og alltaf er vor
og sumar í myndum Sölva. Litirnir
eru fallegir, hann notar mikið rautt
og gult, heita liti sem fanga augað og
sem höfða til okkar,“ segir Harpa.

Krafðist réttinda
Sölvi fæddist árið 1820 í Skagafirði
og lést 1895. Hann var f lakkari,
fræðimaður og listamaður og mikill
sérvitringur. Hann komst í kast við
lögin og var árið 1854 dæmdur til
þriggja ára betrunarvistar í Danmörku. „Maðurinn sjálfur og líf hans
hafa alltaf vakið forvitni. Það hafa
verið skrifuð um hann skáldverk,
leikrit, ljóð og Magnús Eiríksson
samdi lagið fræga um hann,“ segir
Harpa. „Ég held að allir íslenskir
listamenn hljóti að tengja við hann
að einhverju leyti. Hann var mjög
f lókinn maður og lenti í hremmingum af því hann gaf sig ekkert með
það að hann ætlaði sér að ferðast
um Ísland sem náttúrufræðingur og
listamaður. Hann átti sjálfsagt einhverjar fyrirmyndir, hafði séð hinn
þekkta landmælingamann Björn
Gunnlaugsson við vinnu sína og
hann vissi af Jónasi Hallgrímssyni
sem fór um landið og safnaði steinaog plöntusýnum, og sjálfur safnaði
Sölvi steinum og skráði hjá sér athuganir á landi og náttúru. Sölvi var að
krefjast réttinda sem voru ekki í boði
á þessum tíma, jarðnæðislaust fólk
var bundið við sinn fæðingarhrepp
með svokölluðu vistarbandi og ekki
frjálst ferða sinna. Enda hafði Sölvi
ekki annað upp úr krafsinu en hýðingar og fangelsisvist.“
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Opnunartímar:
Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl
kl. 11-15
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI
Í 421 1535
SÍMI
Í 456 4751
SÍMI
Í 455 4500

Greiðslukjör

ormsson
SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI
Í 467 1559

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI
Í 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI
Í 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM
SÍMI
Í 4712038

:,5+<4<43(5+(33;

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI
Í 422 2211
SÍMI
Í 480 1160
SÍMI
Í 477 1900
SÍMI
Í 481 3333

OMNIS
AKRANESI
SÍMI
Í 433 0300
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AFSLÁTTUR

Svar
Sv
art/
t/hv
hvít
ítt: 180 x 90 x 76 cm

Eik/
k/hv
hvít
ítt:
t: 180 x 90 x 76 cm

59.993 kr.
79.990 kr.

67.493 kr.
89.990 kr.

PINNACLE

La-Z-Boy hægindastóll.
Vínrautt, svart, hvítt, ljósbrúnt eða dökkbrúnt leður.
Stærð: 84 x 97 x 107 cm

20%
AFSLÁTTUR

143.992 kr. 179
179.990
990 kr
kr.

AFSLÁTTUR

LORRY

Tungusófi í gráu og dökkgráu
slitsterku áklæði.
Stærð: 289,5 x 164,5 x 85,5 cm

142.994 kr.
219.990
219 990 kr
kr.

Sími: 558 1100
Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður Skeiði 1

24. JÚNÍ 2019

MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Útsvar 2015-2016 Hveragerði og Ölfus
14.10 Enn ein stöðin
14.35 Maður er nefndur Björn Th.
Björnsson Í þessum þætti ræðir
Kolbrún Bergþórsdóttir við Björn
Th. Björnsson listfræðing og rithöfund. Björn segir frá ætt sinni og
uppruna en móðir hans var Þjóðverji. Hann segir frá æskuárum
sínum og skólagöngu. Björn segir
frá áhuga sínum á listum og námi
sínu í listasögu við Edinborgarháskóla, Háskólann í London, í
Gautaborg og Kaupmannahöfn.
Hann segir frá ýmsum þekktum
listamönnum sem hann hefur haft
kynni af s.s. Einari Jónssyni myndhöggvara. Hann segir frá íslenskri
list, íslenskum listamönnum og
talar um líf listamannsins á mismunandi tímum. Björn talar um
feril sinn sem listasögukennari
og rithöfundur. Dagskrárgerð.
Ásgrímur Sverrisson.
15.15 Út og suður
15.40 Hyggjur og hugtök - FjölþjóðasamvinnaIsms & Schisms.
Multilateralism Stuttir þættir
frá BBC þar sem rithöfundurinn
og blaðamaðurinn Owen Jones
fræðir okkur um ýmis hugtök sem
eru vinsæl í fjölmiðlaumræðu
dagsins í dag. e.
15.50 16-liða úrslitHM kvenna í
fótbolta Bein útsending frá leik
í 16-liða úrslitum á HM kvenna í
fótbolta.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli
18.08 Minnsti maður í heimi
18.09 Símon
18.14 Refurinn Pablo
18.19 Klaufabárðarnir
18.27 Klingjur
18.38 Mói
18.50 Vísindahorn Ævars
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Undur tunglsins Heimildarmynd frá BBC um áhrifamátt
tunglsins. Í myndinni er fylgst
með gangi tunglsins, hvernig
það vex og hverfur og fjallað
um áhrifin sem það hefur á líf á
jörðinni.
21.00 Svikamylla
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 HM stofan
22.45 Duran Duran. Heimildamynd frá BBC um hljómsveitina
Duran Duran þar sem hljómsveitarmeðlimir ræða um feril hljómsveitarinnar sem spannar fjóra
áratugi. Leikstjórn. Zoe Dobson. e.
23.45 Haltu mér, slepptu mér
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 The Good Place
13.30 Superstore
13.50 Will and Grace
14.15 Crazy Ex-Girlfriend
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 Rel
20.10 Top Chef
21.00 Seal Team
21.50 MacGyver
22.35 Mayans M.C
23.35 The Tonight Show
00.20 The Late Late Show
01.05 NCIS
01.50 NCIS. Los Angeles
02.35 For the People
03.20 Star
04.05 Heathers

07.00 The Simpsons
07.25 The Middle
07.45 Grey’s Anatomy
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Catastrophe
10.05 Grand Designs
11.00 The Great British Bake Off
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
13.45 The X-Factor
14.50 The X-Factor
15.40 Maður er manns gaman
16.10 The Big Bang Theory
16.30 Lóa Pind. Bara geðveik
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.50 Ísland í dag Skemmtilegur
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.05 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
19.10 Veður
19.15 The Mindy Project
19.40 Grand Designs Australia
20.35 One Nation Under Stress
21.40 The Son
22.25 S.W.A.T.
23.10 60 Minutes
23.55 Our Girl
00.50 Jett
01.40 Blindspot
02.25 Nashville
03.05 Nashville
03.50 Nashville
04.35 Insecure Önnur þáttaröð
þessara frábæru þátta úr smiðju
HBO og fjalla um hina hispurslausu en afar óöruggu unga konu
sem leikin er af Issa Rea sem er
jafnframt höfundur þáttanna og
var tilnefnd til Golden Globe verðlaunanna 2017 sem besta leikkona
í gamanþáttaröð.
05.05 Insecure
05.35 Insecure

GOLFSTÖÐIN

25%

Reykjavík
10 – 18 virka daga
Bíldshöfði 20 11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

08.00 Travelers Championship Útsending frá Travelers Championship á PGA mótaröðinni.
13.00 KPMG Women’s PGA Championship Útsending frá KPMG
Women’s PGA Championship á
LPGA mótaröðinni.
16.00 Travelers Championship
21.00 PGA Highlights 2019 Hápunktarnir á PGA mótunum.
21.55 KPMG Women’s PGA Championship Útsending frá KPMG
Women’s PGA Championship á
LPGA mótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur: Nýlegir íslenskir
söngvar
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta: Leiðin að
innsta kjarna
15.00 Fréttir
15.03 Frakkneskir fiskimenn
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp KrakkaRÚ
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Ósjálfrátt
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.05 Land Before Time. Journey
to the Brave
12.30 Mother’s Day
14.25 A Quiet Passion
16.30 Land Before Time. Journey
to the Brave
17.55 Mother’s Day
19.55 A Quiet Passion
22.00 Suicide Squad
00.05 Slow West
01.30 Miss You Already
03.25 Suicide Squad

STÖÐ 3
19.10 Modern Family
19.35 Bob’s Burger
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.35 Wrecked
22.00 Empire
22.45 The Hundred
23.30 Supernatural
00.15 Modern Family
00.40 Seinfeld
01.05 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
06.55 Kólumbía - Paragvæ
08.35 Katar - Argentína
10.15 Grótta - Magni Útsending
frá leik í Inkasso deild karla.
11.55 Formúla 1. Frakkland Keppni
14.15 KA - Víkingur Útsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
15.55 FH - KR Útsending frá leik í
Pepsi Max deild karla.
17.35 Pepsi Max Mörk karla
19.05 Fylkir - Selfoss Bein útsending frá leik í Pepsi Max deild
kvenna.
21.15 Ekvador - Síle
22.50 Síle - Úrúgvæ Bein útsending frá leik í Copa America.

STÖÐ 2 SPORT 2
22.50 Ekvador - Japan Bein útsending frá leik í Copa America.

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

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

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

FM 102,9 Lindin
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24. JÚNÍ 2019

MÁNUDAGUR

Stemningin á
Secret solstice
Fjöldi fólks á öllum aldri lagði leið sína í
Laugardalinn um helgina þar sem tónlistarhátíðin Secret Solstice fór fram í sjötta sinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hátíðargestir
léku ekki
rigningu á sig
fá og nutu
tónlistarinnar í Laugardalnum.
FRETTABLADID/
ANTON BRINK

FRETTABLADID/ANTON BRINK

Veðurblíða lék við hátíðargesti þrátt fyrir lítilsháttar rigningu í
gærkvöldi FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRETTABLADID/ANTON BRINK

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

ÍSLENSKUR GÓÐOSTUR

ÁTTA SNEIÐAR
– HENTUGRI PAKKNING F YRIR LÍTIL HEIMILI –

1.299 kr.
Zinger kjúklingabringa, Blazin’ sósa,
kál, salsa, ostur, kartöﬂuskífa & beikon.

1.999 kr.
Blazin’ Bacon Zinger Tower borgari,
3 Hot Wings, franskar, gos & dökkt Hraun.

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

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Akkkuru?

A

kkuru er alltaf verið að
boða og banna allt sem
mér finnst skemmtilegt?
Ha? Akkuru þarf að læra Íslensku
þegar maður lifir í alþjóðlegu
umhverfismati? Akkuru eru
þessir bakþankar alltaf svona upp
og niður á blasíðunni en alldrei
langsumt? Akkuru er alltaf verið
að skera frelsi manns? Akkuru þarf
alltaf að ráða af öðrum? Og hver á
svo að ráða þegar flestir eru vanhægir á essu landi sökumst frændi
synn. Akkuru þarf maður endilega
að vita um einhverja síðri heimstýrjöld lengst úr fornöld? Akkuru
er verið að krefjast af manni
skattar? Er ekki nó verðtrygging í
essu landi? HA! Akkuru er verið að
drulla yfir mann þó maður skrii
comment á fölmiðlum sem ætlast
til að maður skrii comment? Þó
maður sé ekki rasisti! Akkuru ráða
menn ekki sjálfir hvort þeir séju
Selfossingar þeir urðu nú meistarar! Er ekki nó komið af forræðishyðgju í issu landi? Frændi minn
átti bláa Mösdu og það var komið
og klift af henni á næturlægi en
svo fær útlensk manneskja að vera
fjallakona!!! HA! Hvar er réttlætið?
Akkuru má hundurinn minn ekki
vera geit? Veit einginn hérna hvað
er frelsi og lýðveldi? Má maður
spurja? Ekki er þa málþóf! Akkuru
er skólinn hættur að sina agavantamálum og sendir alla brjálaða
heim? Akkuru er ekki búið að
banna resssingar við neislusköttum? Er ekki heilbriðiskerifið hrunið? Sýnist það, nákævmlega!!! Svo
er bruðlað í gleðigöngu og svo bara
samþykkir biskupinn etta! Og
menntaelítann! Má nú ekki aðeins
bremsa essa menntun? Akkuru má
ég bara ekki heita eins og ég vill?
Er ekki bara þetta þjófélag að sygla
í strand? Akkuru voru bara sumir
boðnir í brúðkaupið hjá Gylfa Sig
og Hannessi? Kallar fólk það réttlæti? Akkuru?

FYRIR SVANGA

FERÐALANGA
PANINI
OG GOS*

COMBO VERÐ:

499

KR

Hafðu það frítt í sumar!
Sæktu Frítt stöff og 2f1
í Nova appinu.
*0,5 l gos í plasti frá Ölge
Ölgerðinni.
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

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

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

