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Helmingur á móti flutningi flugvallar
Rúmlega fimmtíu prósent eru andvíg brotthvarfi flugvallarins úr
Vatnsmýri samkvæmt
könnun. Landsbyggðin
er við sama heygarðshornið. Yngra fólkið
styður flutning frekar
en eldra fólk. Mest er
andstaðan meðal stuðningsmanna Framsóknarflokks og Miðflokks.

SKIPULAGSMÁL Rúmlega 50 prósent eru andvíg því að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýri samkvæmt
könnun sem Zenter rannsóknir
framkvæmdu fyrir Fréttablaðið og
frettabladid.is í síðustu viku. Tæp
30 prósent eru hlynnt f lutningi
hans en 20 prósent hvorki né.
Líkt og í fyrri könnunum sem
gerðar hafa verið er andstaða við
f lutning f lugvallarins mun meiri
á landsbyggðinni en höfuðborgarsvæðinu og andstaðan eykst einnig
með hærri aldri.
Stuðningur eykst einnig með
aukinni menntun og hærri tekjum.
Þessir þættir hafa hins vegar lítil

✿ Viðhorf til flutnings
flugvallar úr Vatnsmýri

27,9

52,0

Hlynntur
Andvígur
Hvorki né

20,1

áhrif á andstöðuna sem helst tiltölulega óbreytt þegar litið er til
þessara þátta heldur fækkar þeim
sem eru hlutlausir með aukinni
menntun og hærri tekjum.
Langmest andstaða er við flutning f lugvallarins meðal stuðningsmanna Miðf lokksins, Framsóknarflokksins og Flokks fólksins.
Andstaðan við flutning flugvallarins er yfir 80 prósent meðal stuðningsmanna þessara flokka.
Stuðningsmenn Sjálfstæðisf lokksins eru einnig andsnúnir
f lutningi f lugvallarins í 60 prósentum tilvika en 22 prósent þeirra
eru hlynnt flutningi hans.

Mestur stuðningur við flutning
f lugvallarins úr Vatnsmýri er hjá
þeim sem styðja Samfylkinguna
en þar eru 59 prósent hlynnt því að
hann fari úr Vatnsmýri. Stuðningsmenn Viðreisnar og Vinstri grænna
eru einnig frekar hlynntari því en
andvígir að f lugvöllurinn fari úr
Vatnsmýri án þess þó að stuðningur
brotthvarfs nái meirihluta þeirra.
Píratar eru klofnir í afstöðu sinni
þar sem 33 prósent eru hlynnt og
35 prósent andvíg flutningi. Þriðjungur Pírata kærir sig hins vegar
kollóttan um hvort f lugvöllurinn
verði f luttur þaðan sem hann er.
- aá / sjá síðu 4

Stefán spenntur
Tjörnin að
fyrir verkefninu
hverfa eftir
tilraunaboranir
RAUFARHÖFN „Fólk hér í bænum
vill meina að þetta sé borholunum
að kenna. Þetta hefur aldrei komið
fyrir áður, vatnsmagnið í tjörnunum hefur alveg minnkað eins og
gengur og gerist en það hefur aldrei
algjörlega horfið eins og nú,“ segir
Angela Agnarsdóttir, íbúi á Raufarhöfn, um tjörn í þorpinu sem er að
þorna upp.
Vatnsyfirborð í tjörnunum tók
að minnka um þær mundir sem
byrjað var að dæla upp úr nærliggjandi borholum á svæðinu
vegna dæluprófana fyrir fyrirhugaða uppsetningu varmadælna fyrir
sundlaug bæjarins.
Tjörnin er vinsælt leiksvæði og
hefur tilfinningalegt gildi fyrir
marga. – sjá síðu 2 / pk

FÓTBOLTI Það kom íslenskum
knattspyrnuáhugamönnum í opna
skjöldu þegar Stefán Gíslason, sem
var að gera fína hluti með Leiknisliðið í Inkasso-deild karla í knattspyrnu, var kynntur til leiks sem
þjálfari belgíska liðsins
Lommel í síðustu
viku.
Stefán segir í
samtali við Fréttablaðið að ráðninguna hafi borið
brátt að en hann sé
spenntur fyrir komandi tímum hjá belgíska félaginu sem
leikur í B-deildinni þar í
landi. - hó
/ sjá síðu
12
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Sumarstökk systkina

Veður

Norðaustan 5-15 m/s, hvassast NVog V-lands. Skúrir á austanverðu
landinu og él á heiðum í nótt,
annars úrkomulítið. Norðlæg átt í
dag, víða 3-8 m/s. SJÁ SÍÐU 16

Húsið kostar borgina 230 milljónir
króna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Eðlilegt verð
segir borgin
REYK JAVÍK „Kaupverðið er eðlilegt og ráða því nokkrir þættir sem
umræddur fasteignasali tók ekki
með í reikninginn,“ segir Bjarni
Brynjólfsson, upplýsingafulltrúi
Reykjavíkurborgar, í svari við fyrirspurn um kaup borgarinnar á fasteigninni Hringbraut 79. Kaupverðið
er 230 milljónir króna auk þess sem
setja þarf fimm milljónir í aðlögun
húsnæðisins að fyrirhugaðri notkun. Húsnæðið er ætlað velferðarsviði borgarinnar og verður íbúðakjarni fyrir konur með geðfötlun og
fjölþættan vanda.
Húsið er 395,3 fermetrar og samanstendur af tveimur íbúðum og
bílskúrum. Íbúðirnar skipast í sjö
íbúðaeiningar sem allar eru með
eldhúsinnréttingu og baðherbergi.
Fasteignasalinn Páll Pálsson
fjallaði um kaupin á Facebook-síðu
sinni Fasteignafréttir og velti upp
þeirri spurningu hvort um góð
kaup væri að ræða fyrir borgina.
Fermetraverðið væri 580 þúsund
krónur en meðalfermetraverðið á
sambærilegum eignum væri nær
490 þúsund.
Bjarni bendir á að ásett verð hafi
verið 280 milljónir, verðmat 240
milljónir en borgin keypt á 230
milljónir með búnaði, sem sé líklega
um 10 milljóna króna virði.
„Þá má líta til þess í svona viðskiptum að húseignin er nýuppgerð
að utan sem innan,“ segir Bjarni.
„Litlu eða engu þarf að breyta til
að skjólstæðingar borgarinnar geti
flutt beint inn. Þetta skýrir verðið
sem borgin greiðir.“ – smj

Veðrið lék við systkini tvö sem héldust hönd í hönd á grjótgarðinum við Sundahöfn í gær. Einmunablíða var á höfuðborgarsvæðinu og iðandi
mannlíf hvert sem var á litið. Þessi systkini tóku sumarstökk saman. Megi þau og sólskinsstundirnar verða sem flestar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Donald Trump og Kim Jong-un á
góðri stund. Fréttablaðið/EPA

Táknræn skref
Trumps og Kim
BANDARÍKIN Donald Trump varð í
gær fyrsti sitjandi Bandaríkjaforsetinn til að stíga fæti inn í N-Kóreu
eftir að hafa hitt Kim Jong-un stuttlega á hinu svokallaða hlutlausa
svæði á landamærum Kóreuríkjanna tveggja. Trump og Kim stilltu
sér upp fyrir myndavélarnar og
tilkynntu að þeir hefðu ákveðið að
taka aftur upp þráðinn í kjarnorkuviðræðum þjóðanna.
Samkvæmt BBC steig Trump nokkur skref inn í Norður-Kóreu og Kim
gerði slíkt hið sama í Suður-Kóreu.
Táknræn skref að sögn leiðtoganna
tveggja og til marks um breytta
tíma. – smj
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HARMONY OF THE SEAS

FARARSTJÓRI SÉRA HJÁLMAR JÓNSSON

NÁNAR Á UU.IS EÐA Í SÍMA 585 4000

Þorpstjörnin að þorna
upp vegna sundlaugar
Íbúar á Raufarhöfn eru
miður sín vegna tilraunaborana. Tjarnir
í bænum eru að þorna
upp. Kjánaleg umræða
að mati starfsmanns
Norðurþings.
RAUFARHÖFN „Fólk hér í bænum vill
meina að þetta sé borholunum að
kenna. Þetta hefur aldrei komið fyrir
áður, vatnið í tjörnunum hefur alveg
minnkað eins og gengur og gerist en
það hefur aldrei algjörlega horfið
eins og nú,“ segir Angela Agnarsdóttir, íbúi á Raufarhöfn um tjörn í
þorpinu sem er að þorna upp.
Vatnsyfirborð í tjörnunum tók að
lækka um þær mundir sem byrjað
var að dæla upp úr nærliggjandi
borholum á svæðinu vegna dæluprófana fyrir fyrirhugaða uppsetningu varmadælna fyrir sundlaug
bæjarins. Tjörnin hefur lengi verið
leiksvæði fyrir börn og unglinga á
Raufarhöfn og þessi þróun því mikið
áhyggjuefni þorpsbúa.
„Við viljum láta loka fyrir holuna
til þess að sjá hvort þessar dæluprófanir séu það sem veldur þessu. Sveitarfélagið þarf að finna aðra lausn ef
sú er raunin,“ segir Angela sem hratt
af stað undirskriftasöfnun til að
þrýsta á sveitarstjórn Norðurþings.
Gunnar Hrafn Gunnarsson,
framkvæmda- og þjónustufulltrúi
Norðurþings, segir miklar líkur á
því að lækkun vatnsyfirborðsins sé
af völdum dæluprófana.
„Ég fatta ekki alveg hvað vesenið
er. Það er ekki ólíklegt að lækkunin
sé af völdum dælinga úr borholunum, en ég skil samt ekki hver stormurinn er, ég meina hvað er það versta
sem gerist ef tjörnin þurrkast upp,
það er enginn með laxeldi í henni
held ég,“ segir Gunnar og hlær. „Þetta
er svolítið kjánaleg umræða, ég held
að það vanti bara umræðuefni þarna

Mynd frá 2005. Þar sjást unglingar synda í tjörninni vatnsmikilli tjörninni..

Minni tjörnin, sem er nú uppþornuð. MYND/SIGURÐUR ÖRN ÓSKARSSON

fyrir austan, ég held að það sé aðalmálið,“ bætir hann við.
Gunnar Hrafn segir að hægt hafi
verið á dælingunni og hún sé núna
lík því sem varmadælurnar muni
koma til með að taka. „Og við erum
búnir að opna fyrir brunahana sem
dælir vatni úr neysluvatnskerfi
Raufarhafnar út í tjörnina til þess
að mæta því vatnstapinu. Þannig
að vonandi verða allir alveg ofboðslega kátir þegar upp er staðið,“ segir
Gunnar sem telur mjög litlar líkur á
því að stærri tjörnin þurrkist alveg
upp vegna dælanna.
Angela segir málið vera tilfinningamál en einnig sé um umhverfis- spjöll að ræða. „Hér er mikið

fuglalíf. Krían, æðarfuglinn og fleiri
fuglar verpa allir hér í kring og ég er
mjög áhyggjufull um að það glatist
ef tjarnirnar þorna upp. Þetta er
mér og bæjarbúum öllum mikið
hjartans mál. Ég ólst upp við þessar
tjarnir og tengi mikið af fallegum
minningum við þær. Tjarnirnar
báðar hafa verið leiksvæði barna
frá því löngu fyrir mína tíð, mér datt
það meira að segja í hug um daginn
að nú þegar vatnsyfirborðið hefur
lækkað svona þá geti mæður Raufarhafnar loksins sótt öll skópörin og
flíkurnar sem týnst hafa þarna við
leik. En það væri hræðilegt ef tjarnirnar hyrfu vegna þessa aðgerða.“
palmik@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 92103 06/19

NÝ COROLLA

HÚN ER KOMIN AFTUR
50% RAFDRIFIN*
Verð frá: 3.990.000 kr.
Mest seld í heimi
Nýjasta kynslóð Corollu er komin í þremur glæsilegum gerðum sem taka sig best út með þig undir stýri.
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur hlaðbaksins, Corolla Hatchback; stallbaksins, Corolla Sedan
eða langbaksins, Corolla Touring Sports. Hver er þín týpa? Orkuskiptin eru hafin.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum RAV4, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Allir nýir Toyota Hybrid bílar eru núna sporlausir í samstarfi við Kolvið.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

SPORLAUS

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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Umferðarvandi auki stuðning
við íbúabyggð í Vatnsmýrinni

Ólétt kona
myrt í London
LONDON Tveir karl menn voru um
helgina handteknir í Lundúnum
vegna gruns um að hafa myrt konu
sem gengin var átta mánuði á leið.
Lög reglan var kölluð á vett vang
klukkan hálf fjögur að fara nótt
laugardags með þeim skilaboðum
að kona væri að fá hjartaáfall. Þegar
lögregla kom á vett vang sást að hún
hafði verið stungin.
Sjúkra liðar tóku á móti barni
konunnar áður en hún var úrskurðuð látin. Konan fannst í
heimahúsi í Croydon í Suður-Lundúnum. Farið var með barnið á spítala og samkvæmt síðustu fregnum
var það sagt í lífshættu. Mennirnir
sem voru handteknir vegna gruns
um aðild að morðinu eru 29 ára
og 37 ára. Þeim eldri var sleppt að
lokinni yfirheyrslu.
„Þetta er hræðilegt at vik þar sem
ung móðir hefur tapað lífi sínu og
barn hennar er í lífshættu. Fjölskylda hennar fær allar okkar samúðarkveðjur,“ hefur BBC eftir lögreglufulltrúanum Mick Norman,
sem fer fyrir rannsókn málsins.
Borgar stjóri Lundúna, Sadiq
Khan, sagði á Twitter að of beldi
gegn konum væri land lægt í samfélaginu og að morð eins og þetta sýni
fram á það hversu stór vandinn er.
„Bænir mínar eru hjá þessu saklausa barni, og móður þess sem það
hefur misst á hörmu legan hátt.“ – la

Alvarlegt slys
varð við Hrófá
SLYS Alvarlegt umferðarslys varð á
Innstrandarvegi við Hrófá skammt
frá Hólmavík á fjórða tímanum í
gærdag. Veginum var lokað á meðan
unnið var á vettvangi, en opnuð var
hjáleið fram hjá slysstað. Lögreglan
á Vestfjörðum greindi frá þessu á
Facebook-síðu sinni en hafði ekki
veitt frekari upplýsingar þegar
Fréttablaðið fór í prentun. – jt

S K IPUL AG S M ÁL „Ég hef kíkt á
nokkrar eldri kannanir og það sem
er greinilega að gerast er að stuðningur höfuðborgarbúa við byggð í
Vatnsmýri og að flugvöllurinn víki
hefur verið að aukast,“ segir Gísli
Marteinn Baldursson, borgarfræðingur og fyrrverandi borgarfulltrúi,
um niðurstöður nýrrar könnunar á
viðhorfum til flutnings flugvallarins úr Vatnsmýrinni. Hann segir
andstöðuna við flutning hins vegar
lítið breytast og hinn aukni stuðningur komi því úr hópi þeirra sem
hafa áður verið hlutlausir.
„Þetta hefur verið þróunin á
undanförnum árum og þótt breytingin sé ekki hröð þá hefur stuðningur við byggð í Vatnsmýri verið
að aukast en andstaðan haldist
óbreytt; í kringum 50 prósent yfir
landið allt,“ segir Gísli. Hann segir
kannanirnar sýna aukinn stuðning landsmanna við flutning flugvallarins en þegar niðurstöður séu
brotnar niður eftir búsetu komi
í ljós að aukningin er öll á höfuðborgarsvæðinu.
Könnunin sýnir að andstaða við
flutning flugvallarins úr Vatnsmýrinni er meiri í hærri aldurshópum.
„Það hefur alltaf verið trendið að
yngra fólkið hefur verið hlynntara
því að byggt verði í Vatnsmýri,
en það hefur hins vegar líka verið
þannig að þeir sem eru eldri, sjá
f lugvöllinn ekkert endilega fyrir
sér í Vatnsmýri um alla framtíð,
jafnvel þótt þeir séu andsnúnir því
að hann verði f luttur,“ segir Gísli
og vísar til kannana þar sem spurt
var um skipulagsmál í Reykjavík til
framtíðar.
Gísli telur einnig að óvissa um
annan valkost hafi áhrif á viðhorf
fólks. Því geti verið að þessi aukna
sveifla meðal íbúa á höfuðborgarsvæðinu í stuðningi við að f lug-

✿ Hlynntir og andvigir
flutningi flugvallarins
úr Vatnsmýri
0,6

3,2

Lögreglan í London fer með rannsókn málsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fyrrverandi borgarfulltrúi telur fleiri gera sér
grein fyrir því að umferðarvandinn leysist
ekki með fleiri slaufum
og breiðari götum.
Telur andstöðu við
flutning flugvallarins
skýrast af skorti á öðrum valkosti. Áhersla á
Hvassahraun geti fjölgað þeim sem vilji flugvöllinn burt.

17,1

9,7

36,4

19,3
13,6

Lengi hefur verið deilt um staðsetningu flugvallarins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

✿ Viðhorf til flutnings flugvallarins eftir aldri

Mjög hlynntur
Frekar hlynntur
Hvorki né
Frekar andvígur

Mjög andvígur
Veit ekki
Vil ekki svara

✿ Viðhorf eftir búsetu
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Hlynntur Andvígur Hvorki né

100

100

33

37

49

64

64

67

80

80

60

43

61

31

60

30

22

21

40

36
20

33

30

40

14
22

13

14

24

25

20

35

18
16

0

0

18-24

25-34

35-44

Fólk er farið að
fatta að við byggjum okkur ekki frá umferðarvandanum með fleiri
slaufum eða breiðari götum.
Gísli Marteinn Baldursson, borgarfræðingur og fyrrverandi borgarfulltrúi

völlurinn fari úr Vatnsmýri haldist í
hendur við aukinn byr sem Hvassahraun virðist vera að fá sem fýsilegur kostur nýrrar staðsetningar.
En Gísli telur að fleira komi til og
nefnir umræðuna um umferðar-

45-54

55-64

65
og eldri

vandann í borginni. „Ég held að
f leiri og f leiri geri sér grein fyrir
því að með því að dreifa byggðinni erum við að auka umferðarvandann og með því að byggja
miðsvæðis erum við ekki að fjölga
bílum í Ártúnsbrekkunni og á
Kringlumýrarbraut á álagstímum,“
segir Gísli og bætir við: „Fólk er farið
að fatta að við byggjum okkur ekki
frá umferðarvandanum með fleiri
slaufum eða breiðari götum.“
Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,
hefur kynnt áform um að hefja
veðurmælingar og f lugprófanir
í Hvassahrauni en í minnisblaði
hans sem kynnt var í ríkisstjórn
í síðasta mánuði kemur fram að

Höfuðborgarsvæðið

Landsbyggðin

samkvæmt kostnaðarmati yrði
flugvöllur í Hvassahrauni ódýrari
en stækkunaráform Isavia á Keflavíkurflugvelli.
Nefnd sem Ragna Árnadóttir fór
fyrir og skilaði skýrslu árið 2015
komst að þeirri niðurstöðu að Hvassahraun væri fýsilegasti kostur fyrir
framtíðarstaðsetningu f lugvallar.
Gísli Marteinn segir að frá því að
Rögnunefndin skilaði skýrslu sinni
hefðu margir, sem áður voru andsnúnir flutningi flugvallarins, skipt
um skoðun og teldu nú að Hvassahraunið væri besti kosturinn. Það
kunni því vel að vera að Hvassahraun sem skýr valkostur hafi áhrif
á viðhorf almennings til Vatnsmýrinnar. adalheidur@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 ÍSLANDI

Ál frá Íslandi
í 50 ár
1. júlí 1969 kl. 09:42
hófst framleiðsla áls
í álveri ISAL í Straumsvík.
Ál er málmur sem hægt
er að endurvinna aftur
og aftur.
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Enginn sérstakur starfslokasamningur við Auðun Frey
REYK JAVÍK Auðun Freyr Ingvarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri
Félagsbústaða, og Félagsbústaðir
hafna því að eitthvað óeðlilegt sé
við tæplega 37 milljóna greiðslur til
hans á rekstrarárinu 2018. Ekki hafi
verið gerður neinn sérstakur starfslokasamningur við hann.
Auðun Freyr sagði af sér í kjölfar
athugasemda Innri endurskoðunar
Reykjavíkurborgar á 330 milljóna
króna framúrkeyrslu á framkvæmd-

Skattsvik námu
80 milljörðum
ALÞINGI Starfshópur á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins
áætlar að á árunum 2010 til 2013
hafi skattsvik numið um 80 milljörðum króna af árlegu tekjutapi
ríkis og sveitarfélaga á tímabilinu.
Þetta kemur fram í svari Bjarna
Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráðherra, við fyrirspurn Þorsteins Sæmundssonar, þingmanns
Miðflokksins.
Í svarinu segir að eðli málsins
samkvæmt sé erfitt að svara spurningum um starfsemi utan ramma
laganna. Skattsvik séu af ýmsum
toga og taki til mismunandi skatta,
en að skattsvik sé ekki áætlað með
reglulegum eða samræmdum hætti.
Hins vegar hafi starfshópi verið
falið það verkefni að greina umfang
og áhrif skattundanskota og skattsvika.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra.

Nefna má það að ríkissjóður skilaði á síðasta ári 80 milljarða króna
afgangi og má setja það í samhengi
við umfang skattsvikanna.
Eins er tæpt á því í svari ráðherra
hvaða úrræði standi til boða við
að bæta innheimtuárangur. Er þar
nefnt sem dæmi kyrrsetning eigna
skattaðila, það er einstaklinga eða
fyrirtækja sem greiða skatt, sem
sæta rannsókn skattyfirvalda, sem
hefur gefist vel. Er þar nefnt að tollstjóri kyrrsetti eignir hjá skattaðilum fyrir rúma tvo milljarða króna
á árinu 2017.– jt

Jarðskjálfti
undan Grímsey
NÁTTÚRA Jarðskjálfti að stærð 3,6

mældist klukkan 12.58 á sunnudag
í um fimmtán kílómetra fjarlægð
frá Grímsey.
Í tilkynningu frá Veðurstofu
Íslands kemur fram að jarðskjálftar séu algengir á þessu svæði og að
nokkrir minni hafi fylgt í kjölfar
þess stærsta. Rúmlega 500 skjálftar
mældust á landinu í síðastu viku. – la

Auðun Freyr
Ingvarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri
Félagsbústaða.

um á húsnæði félagsins við Írabakka
2-16.
Samkvæmt ársskýrslu Félagsbústaða námu launagreiðslur til Auðuns Freys 36,9 milljónum í fyrra en
20,5 milljónum árið 2017. Námu
mánaðarlaun hans rúmlega 1,6
milljónum króna. Laun Sigrúnar
Árnadóttur, sem tók við stöðu
framkvæmdastjóra tímabundið
námu 4,3 milljónum frá október til
lok ársins í fyrra.

Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins, óskaði eftir
skýringum á þessu á fundi borgarráðs á fimmtudaginn. „Það er sjálfsagt að spyrja að þessu, þetta er
ótrúleg upphæð,“ segir Kolbrún.
Í svari Félagsbústaða við fyrirspurn Fréttablaðsins segir að farið
hafi verið eftir ráðningarsamningi
við Auðun Frey. „Enginn sérstakur
starfslokasamningur var gerður né
fékk framkvæmdastjóri greiðslu

umfram rétt sinn samk væmt
lögum,“ segir í svari Félagsbústaða.
Auðun Freyr hafnar því að um sé
að ræða 16 milljóna króna starfslokagreiðslu. „Það er bara einhver
vitleysa. Þetta eru bara eðlileg starfslok. Fólk er með uppsagnarfrest og
það er greitt út uppsagnarfrestinn.
Hálft ár,“ segir Auðun Freyr. „Það
var uppsafnað orlof og eitthvað
slíkt. Þegar fólk hættir þá er greitt út
sumarfrí sem var ekki tekið út.“ - ab

Enn óútskýrð skattheimta
á foreldra langveikra barna
Það myndi kosta ríkissjóð 20 milljónir á ári og
sveitarfélögin yrðu af 23
milljónum í formi lægra
útsvars ef greiðslur til
foreldra langveikra eða
alvarlega fatlaðra barna
yrðu undanskildar
tekjuskatti. Þingmaður
telur óútskýrt hvers
vegna svo sé ekki.
ALÞINGI Kostnaður ríkissjóðs við að
undanskilja frá tekjuskatti greiðslur
til foreldra langveikra eða alvarlega
fatlaðra barna myndi nema aðeins
20 milljónum króna á ári. Það gæti
hins vegar munað fjölskyldur í þessari viðkvæmu stöðu öllu, segir þingmaður.
Ólafur Ísleifsson, þingmaður Miðflokksins, fékk svar frá fjármála- og
efnahagsráðherra við fyrirspurn
sinn sinni fyrir helgi. Þar spurði
Ólafur hvaða rök væru fyrir því að
svokallaðar foreldragreiðslur, samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega veikra
barna, væru ekki skattfrjálsar líkt
og á við um barnalífeyri almannatrygginga. Ólafur telur, þrátt fyrir
svar ráðherra, enn óútskýrt hvers
vegna svo sé.
Hann bendir á að þessar greiðslur
skiptist í tvennt. Annars vegar tekjutengdar foreldragreiðslur samkvæmt 11. grein laga nr. 22/2006
og hins vegar grunngreiðslur samkvæmt 19. grein sömu laga.
„Foreldrar sem koma af vinnumarkaði eiga rétt á tekjutengdum
greiðslum sem nema allt að 80 prósentum af launum í allt að sex mánuði,“ segir Ólafur. „Þessari tegund
foreldragreiðslna fylgja engar barnagreiðslur. Þær eru því flokkaðar sem
launatekjur og eru skattskyldar líkt
og kemur fram í svari fjármála- og
efnahagsráðherra. Ég geri ráð fyrir
að þetta tiltekna atriði sé út af fyrir
sig ekki óeðlilegt fyrirkomulag.“

Í maí hafði 241 foreldri fengið greiðslur samkvæmt lögum um greiðslur vegna langveikra eða alvarlegra fatlaðra
barna. Kostnaður ríkisins við að hætta tekjuskattheimtu af þeim yrði 20 milljónir á ári. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Óútskýrt er hvers
vegna þessar
barnagreiðslur eru ekki
skattfrjálsar líkt og barnalífeyrir. Þessu svarar fjármálaog efnahagsráðherra ekki
Ólafur Ísleifsson,
þingmaður Miðflokksins.

Hins vegar eigi foreldrar sem
þurfa á aðstoð að halda lengur en sex
mánuði rétt á svokölluðum grunngreiðslum, sem taka þá við af tekjutengdu greiðslunum, bendir Ólafur

á. Þessar greiðslur séu skattskyldar
líkt og önnur fjárhagsaðstoð.
„Þessum grunngreiðslum fylgja
barnagreiðslur samkvæmt lögunum
og kemur þar skýrt fram að þær séu
tilkomnar vegna framfærsluskyldu
vegna barna, líkt og barnalífeyrir
samkvæmt almannatryggingalögum. Óútskýrt er hvers vegna þessar
barnagreiðslur eru ekki skattfrjálsar
líkt og barnalífeyrir. Þessu svarar
fjármála- og efnahagsráðherra
ekki,“ segir Ólafur og kveðst munu
fylgja fyrirspurninni eftir. Hann
segir forsögu málsins þá að foreldrar
í þessum erfiðu aðstæðum hafi sett
sig í samband við hann.
Markmið umræddra laga er að
tryggja foreldrum langveikra eða
alvarlega fatlaðra barna fjárhagsaðstoð þegar þeir geta hvorki stundað

vinnu né nám vegna sérstakrar
umönnunar barna sinna.
Í svari fjármálaráðherra segir að
foreldragreiðslur teljist til skattskyldra tekna sem launagreiðslur og
séu því lagðar á þær tekjuskattur og
útsvar eftir almennum reglum.
Ólafur spurði einnig hver árlegur kostnaður ríkissjóðs yrði ef
umræddar foreldragreiðslur væru
undanþegnar tekjuskatti og fékk
þau svör að áætla mætti að kostnaðurinn yrði um 20 milljónir á ári. Þá
megi ætla að kostnaður sveitarfélaga
af breytingunni yrði um 23 milljónir
króna í formi lægra útsvars. Ólafur
segir aðspurður ljóst að ríkið myndi
muna lítið um þessa upphæð í stóra
samhenginu, en hún gæti skipt foreldra þessara barna miklu.
mikael@frettabladid.is

Fjölskyldu grunar að kattarmorðingi gangi laus í Vogum
DÝRAVERND Eitrað var fyrir átta
mánaða gamalli læðu, Bellu, í
Vogum á Vatnsleysu strönd í síðustu viku, með þeim af leiðingum
að hún drapst. Hulda Blöndal, umsjár aðili kisunnar, segir í samtali
við Fréttablaðið hún telji að eitrað
hafi verið fyrir Bellu með frostlegi, líkt og hefur verið gert annars
staðar á landinu. Hún segir að Bella
hafi farið út í kringum miðnætti á
miðvikudag. Það hafi verið síðasta
skipti sem þau sáu hana á lífi.
„Hún var með ól og merki og fór
sjaldan langt frá húsinu okkar. Hún
finnst svo fyrir utan hjá okkur á
föstudegi. Það kemur varla annað
til greina en að eitrað hafi verið
fyrir henni. Engir áverkar fundust

Ég skil ekki þennan
verknað. Við
fjölskyldan erum í rusli
yfir þessu.
Hulda Blöndal

Læðan Bella með fjölskyldunni á
góðri stund. MYND/AÐSEND

á henni. Hún hefur náð að komast
heim, en dáið fyrir utan,“ segir
Hulda.
Hulda segir að hana gruni að
eitrað hafi verið fyrir henni því að
frost lögur valdi alvarlegri nýrnabilun á skömmum tíma og svo
stuttur tími leið frá því að Bella
fór að heiman og þar til hún fannst
dauð. Hún segist ekki skilja hvað
liggi að baki slíkum verknaði.
„Ég skil ekki þennan verknað.
Við fjöl skyldan erum í rusli yfir
þessu. Ég fór með henni út á miðvikudagskvöldið og skildi ekkert
af hverju hún hljóp í burtu, ég held
hún hafi fundið lykt af fiski sem
hefur verið sprautaður með frostlegi. Það hefur verið gert úti um

allt land,“ segir Hulda og vísar þar
til svipaðra mála sem hafa komið
upp í Hveragerði, í Sandgerði og á
höfuðborgar svæðinu.
Hulda segir að hún hafi ekki tilkynnt til lög reglu eða MAST en að
hún hafi fengið ábendingu um að
gott væri að láta kryfja hana hjá
Keldum, rann sóknar stofu, en að
kostnaðurinn við það sé 34 þúsund
krónur. Þau á kváðu að sleppa því
og jörðuðu hana sjálf.
Hún segir að þó ekkert sé hægt
að sanna, eins og staðan er núna,
þá vill hún að aðrir íbúar í Vogum
hugsi sig tvisvar um áður en þeir
hleypi köttum sínum út. Nánar
er rætt við Huldu á vef okkar,
Frettabladid.is – la

+PLÚS

Horft til fortíðar
Árbæjarsafni í gær fór fram fjölskyldusmiðjan Verk að vinna þar sem börnum
var boðið að kynna sér hvernig vinnulagi var háttað á fyrri tímum hér á landi.
Börnin fengu að bera vatn, sópa með strákústum og sækja hrís til eldiviðar
eins og ljósmyndari Fréttablaðsins, Sigtryggur Ari Jóhannsson, festi á filmu.

útsala
sparaðu allt að

70%
af völdum vörum

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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SKOÐUN

Tylliástæður

MÁNUDAGUR

Halldór

V
Davíð
Stefánsson
david@frettabladid.is

Pólitísk átök í
lífeyrissjóðum eru
varasöm.
Lífeyrissjóðakerfið varð til
fyrir framsýni manna
sem skildu að
sátt yrði að
ríkja um
þessa meginstoð þjóðfélagsins.

ið eigum framsýnum forystumönnum
verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda
það að þakka að hér var byggt upp öflugt
lífeyrissjóðakerfi. Í því fólst sú fyrirhyggja
að hver kynslóð stæði undir eigin lífeyri
með sparnaði en velti ekki kostnaðinum
yfir á næstu kynslóðir eins og þjóðir gera í ríkum mæli.
Það hefur því verið átakanlegt að fylgjast með þeirri
hörðu valdabaráttu sem er innan stærsta launþegafélags
landsins, VR. Formaður þess vill að fulltrúar félagsins í
stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna hlýði hans fyrirskipunum. Þetta voru stjórnarmennirnir ekki tilbúnir
til að gera, enda stríðir það gegn bæði lögum og samþykktum sjóðsins að stjórnarmenn reki erindi einhvers
utanaðkomandi á vettvangi sjóðsins. Skiptir þá engu
hvort viðkomandi er formaður VR eða einhver annar.
Formaður VR hamrar á því að stjórn sjóðsins hafi
farið gegn markmiðum svonefndra „lífskjarasamninga“
sem undirritaðir voru í vetur. Þar voru sett fram markmið um lækkun vaxta, ekki síst á íbúðalánum. Með
gífuryrðum segir formaðurinn að stjórn lífeyrissjóðsins
hafi risið gegn þessum markmiðum og ráðist gegn hagsmunum félagsmanna. Um þetta er deilt. Ágreiningur er
um þróun á, að því er virðist, hækkun breytilegra vaxta
verðtryggðra lána til 3.700 sjóðfélaga. Engu skiptir að
vextir sjóðsins verða áfram meðal allra lægstu vaxta
sem bjóðast á sambærilegum lánum. Engu máli virðist
skipta hverjir heildarhagsmunir 170.000 sjóðfélaga eru.
Um hvað er þá deilt? Vandséð er hvaða hagsmunum
það þjónar að ráðast gegn fulltrúum félagsins í stjórn
LV, öðrum stjórnarmönnum og starfsmönnum sjóðsins.
Svo virðist sem umræður um breytilega vexti hafi verið
tylliástæða til að rjúka til og hreinsa fulltrúa félagsins,
sem formanninum þykja ekki nægilega fylgispakir, úr
stjórn lífeyrissjóðsins.
Fjármálaeftirlitið kannar nú lögmæti aðgerða formannsins. Í hlutafélagalögum er bundið með skýrum
hætti að stjórnarmenn skuli vera sjálfstæðir í stjórnarstörfum, þeir megi ekki ganga erinda utanaðkomandi
og skuli gæta hagsmuna allra hluthafa. Hingað til hefur
verið litið svo á að þetta gildi einnig um fleiri félagaform,
þar á meðal um stjórnir lífeyrissjóða.
Lífeyrissjóðum landsmanna er ætlað að standa
undir framfærslu sjóðfélaga á efri árum í samræmi við
þau réttindi sem þeir hafa áunnið sér með iðgjöldum.
Stjórnum og stjórnendum sjóðanna er ætluð sú
afdráttarlausa skylda að gæta þessara hagsmuna, engra
annarra. Annað væri grundvallarbreyting.
Það tekur áratugi að byggja upp sjóðsmyndað lífeyriskerfi. Þótt kerfið sé öflugt er það ungt og á líkast til enn
þrjá til fjóra áratugi í að ná fullum þroska. Hvers kyns
breytingar á forsendunum, jafnvel tímabundið í pólitískum hitaleik, geta haft veruleg áhrif til lengri tíma.
Pólitísk átök í lífeyrissjóðum eru varasöm. Lífeyrissjóðakerfið varð til fyrir framsýni manna sem skildu
að sátt yrði að ríkja um þessa meginstoð þjóðfélagsins.
Ef við látum það líðast að formenn verkalýðsfélaga geti
beitt áhrifum sínum til þess að sjóðirnir fari að þjóna
duttlungum þeirra og pólitískum hagsmunum, þá er
mikilvæg forsenda velferðar okkar í hættu.
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Frá degi til dags
Framsókn er besta vörnin
Þynnka Miðflokksmanna eftir
djammið á Klaustri reyndist að
lokum heldur meinlaus enda
hafa organdi partíljón Miðflokksins með frumlegri krísustjórnun sýnt fram á gagnsleysi
12 sporanna sem margur alkinn
hefur notað til þess að fikra sig
frá drykkjulátum og dólgshætti.
Þveröfugt á þá gömlu alkapælingu slepptu þeir iðruninni og
ruddust hrokafullir í árásarham
úr skammarkróknum. Grasrót
Framsóknarflokksins slóst þá
með þeim í sigurgöngu en gamli
móðurflokkurinn situr uppi
með höfuðverkinn á meðan
„klofningsbrotið“ blæs út eins og
púki á framsóknarfjósbitanum.
Dagskrárvald ofbeldismanna
Ríkisstjórnin átti sinn þátt í upprisunni með því að rúlla út rauða
dreglinum fyrir Miðflokksmenn
og gefa þeim eftir hið eftirsótta
dagskrárvald. Þvert gegn óskum
vinsælasta ráðherra stjórnarinnar, sem fékk nokkrar gusur
yfir sig þegar stórkarlaleikarnir
stóðu sem hæst á Klaustri. Enda
láta þeir sér í léttu rúmi liggja
hvaða nöfnum Lilja kallar þá og
engum þeirra hefur dottið í hug
að kvarta undan orðum hennar
um ofbeldismenn til siðanefndar
um tjáningu þingkvenna, þar
sem þeir og aðrir þingkarlar eiga
öruggt athvarf fyrir eitruðum
stjórnmálakonum.
adalheidur@frettabladid.is
toti@frettabladid.is

Syndaskattar

S
Katrín Atladóttir
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

Síðasti
sykurskattur
hafði því
ekki tilætluð
áhrif á neyslu
en jók tekjur
ríkissjóðs

kattkerfið á eingöngu að nýta til að af la ríkinu
tekna til nauðsynlegra verkefna. Skattkerfið
á ekki að nota til að stýra hegðun og neyslu
skattgreiðenda. Reglulega dúkka þó upp hugmyndir um ýmsa syndaskatta í þeim tilgangi.
Hugsunin kann að vera göfug en þessi lausn er
vond.
Það er ákveðinn freistnivandi í pólitík að
finna ekki sífellt upp nýja skatta og gjöld, undir
fögrum fyrirheitum. Þegar á hólminn er komið
renna þessir nýju skattar og gjöld í hítina og koma
neyslustýringu, umhverfismálum, innviðum,
sjónvarpsútsendingum eða hverju því verkefni
sem stjórnmálamenn hafa ætlað sér að leysa, í raun
ekkert við. Með því að búa til ný heiti mætti þó
auka skattheimtu út í hið óendanlega.
Síðasta vinstri stjórn lagði sérstakan skatt á
sykraðar vörur sem skilaði tæpum milljarði í
ríkiskassann þar til hann var lagður niður, með
tilheyrandi hækkun á vísitölu neysluverðs og þar
með húsnæðislánum landsmanna. Upphæðin var
hærri en áætlað og rannsókn Rannsóknarseturs
verslunarinnar frá 2015 bendir til að hann hafi
ekki haft veruleg áhrif á neyslu. Síðasti sykurskattur hafði því ekki tilætluð áhrif á neyslu en jók
tekjur ríkissjóðs.
Syndaskattar leggjast þyngst á lægri tekjuhópa.
Þeir sem hafa lágar tekjur verja stærra hlutfalli
að tekjum sínum í sama magn af sykri, tóbaki eða
áfengi en þeir sem hafa hærri tekjur. Þannig auka
syndaskattar ójöfnuð.
Verðbreytingar hafa ólík áhrif á eftirspurn eftir
því um hvaða vöru ræðir. Reykingamaðurinn er
þannig líklegri til að segja upp svo sem einni sjónvarpsstöð í stað þess að hætta að reykja. Þá þarf að
huga að því hvað neytendur kaupa í stað hinnar
skattlögðu vöru, en dæmi eru um að sykurskattar
hafi aukið neyslu áfengis erlendis.
Lífsstílssjúkdómar eru raunverulegt vandamál.
En ef það væri hægt að skattleggja öll vandamál í
burtu væru sennilega engin vandamál á Íslandi.
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Sykur og frelsi
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

Ég verð að játa að mér persónulega
er nokkurn veginn alveg sama hvað
sykrað kók kostar og ef Nóa kropp
og lakkrís — sem er eiginlega eina
nammið sem ég finn einstaka sinnum löngun til að fá mér — hækkar
í verði, þá býst ég við að ég muni
kaupa mér það samt ef umtalsverð
þörf til þess skapast. Nammi og sykraðir gosdrykkir skipa sem sagt ekki
þann sess í mínu lífi að ég sjái ástæðu
til þess að vera á nokkurn hátt brjálaður yfir tillögu Landlæknisembættisins um að leggja hér á sérstakan
skatt á slíkar vörur í þágu lýðheilsusjónarmiða. Ég er pollrólegur.
Hins vegar verð ég þó líka að játa
að það hringja ætíð í kolli mínum
vissar viðvörunarbjöllur og efasemdarkór sálu minnar syngur
fimmraddað í hvert einasta skipti
sem þessi umræða, um lýðheilsu
og frelsi almennt, kemur upp á yfirborðið. Og slíkt gerist jú æði oft.
Umræðan um sykurskattinn er gott
dæmi. Hér vill yfirvaldið beita skattlagningu svo lýðurinn öðlist betri
heilsu. Skerða skal fjárhagslegt svigrúm til nammikaupa. Minna frelsi,
meiri lýðheilsa.

Spurningar æpa
Þarna tjúllast ég dáldið. Á þessum
punkti fórna ég höndum og höfuðið snýst í heilhring á búknum.
Augun á stilkum. Hárið upp í loftið.
Spurningin æpir á mig: Af hverju
þykir það svona sjálfsagt mál í
ákveðnum kreðsum að hamla skuli
frelsi og svigrúmi, því annars muni
lýðheilsa versna og fólk drepa sig
úr sjúkdómum? Af hverju er frelsi
álitið andstæða lýðheilsu? Ég sé
veröldina öðrum augum. Ég held
að frelsi bæti ekki síður lýðheilsu.
Kannski eru einhver mörk en ég
held þó samt almennt að því meira
sem frelsið er, því betri lýðheilsa.
Og af hverju finnst mér þetta? Jú,
vegna þess að frelsi — sérstaklega
í vel menntuðu samfélagi þar sem
fólk hefur greiðan aðgang að upplýsingum — eykur ábyrgð. Fólk
tekur upplýstar ákvarðanir. Ég tel
raunar að ábyrgð fólks á sjálfu sér
sé langbesta leiðin til þess að bæta
lýðheilsu á einhvern hátt sem virkar, til langs tíma. Annað er eilífðarbarningur.
Sjálfsagt er þetta ekki alveg svarthvítt. Boð og bönn, skattar og verðlag, hafa sjálfsagt einhver áhrif. En
þó má velta fyrir sér dæmunum.
Hvað hefur minnkað reykingar? Er
það verðið á pakkanum eða almenn
vitneskja fólks um það að reykingar
eru stórhættulegar? Hvað hefur
aukið hreyfingu og skapað þannig
stemningu meðal þjóðarinnar að
fólk er hlaupandi, hjólandi, syndandi og skíðandi út um allar hæðir
og hóla? Lög frá Alþingi?

Beltone ;Y\Z[

Stjórnmál fortíðar
Auðvitað ekki. Fleiri dæmi blasa
við. Ég held til dæmis að óhikað
megi fullyrða að áfengismenning
þjóðarinnar hafi batnað mikið á
undanförnum áratugum. Hér áður
fyrr voru meira eða minna allir
pöddufullir. Svo er ekki nú. Unglingadrykkja hefur einnig minnkað
gríðarlega. Á sama tíma hafa verið
stigin skref í frelsisátt hvað áfengismál varðar, svo sem með fjölgun
áfengisverslana og lengri opnunartíma. Umræðan og ábyrgð fólks,
samfara auknu frelsi, hefur bætt
menninguna.
Það er aldrei smart í rökræðu að
væna fólk um fasisma. Þegar það
hugtak heyrist er það yfirleitt vísbending um að umræðan sé komin
verulega út í móa og fólk farið að
missa stjórn á tilfinningum sínum.
Hins vegar get ég ekki látið hjá líða
að minna á — í samhengi álitamála
varðandi lýðheilsustjórnmál — að
fasismi sem stjórnmálaskoðun í
upphafi síðustu aldar einkenndist
ákaf lega mikið af áherslu á lýðheilsu og hreysti. Þessar áherslur
má glöggt greina í blaðinu Fasistinn sem kom út á Íslandi í örfáum
tölublöðum á millistríðsárunum
og finna má á timarit.is. Drjúgur
þáttur í boðskapnum var áherslan á
lýðheilsu. Sjálfsagt var þetta skásta
hliðin á þessari annars andstyggilega stjórnmálaviðhorfi, en tengslin
eru umhugsunarverð. Hugsanlegt er
að þessi hlið fasismans lifi enn í dag
í vissri stefnumótun í heilbrigðismálum. Heilsu lýðsins skal bæta

með miðstýrðu boðvaldi. Ríkið skal
hafa vit.

Annað má gera frekar
Mér finnst þetta röng nálgun.
Áður en farið er í skattaþvinganir
gegn nammigrísum finnst mér að
prófa mætti fjölmargar aðrar hófsamari og skynsamari aðferðir, sem
ríma meira við tíðaranda samfélagsins. Hvað með að setja til dæmis
merkingar á matvæli, þar sem fólk
er varað við sykurmagni og þá líka,
ef út í það er farið, fitumagni og saltmagni? Upplýsingar eru gull. Hví

ekki að auka frekar aðgengi að þeim?
Svo mætti líka íhuga hitt, að lækka
frekar verð á heilsusamlegum matvælum eins og grænmeti, ávöxtum,
hnetum og fræjum.
Í raun er heilsuvakningin sem
orðið hefur á Íslandi og öll eftirspurnin sem skapast hefur eftir
slíkum mat besta dæmið um það að
verðlag stýrir ekki neyslunni nema
að litlum hluta. Þrátt fyrir að maður
þurfi eiginlega að sækja um lán til
að kaupa lárperur, þá kaupir maður
þær samt. Sem frjáls og upplýstur
maður.
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ALBIR

BENIDORM

KANARÍ

EINN, TVEIR, ÞRÍR, FJÓR OG...

ALLIR AF STAÐ!
MEIRI SÓL, BETRA VERÐ
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VERÐ FR

77.900,-

BITACORA ****
TENERIFE

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

HG TENERIFE SUR ***
TENERIFE

GHT OASIS PARK & SPA ****
LLORET DE MAR

3. - 10. JÚLÍ

4. - 11. JÚLÍ

4. - 13. JÚLÍ

Tvíbýli með hálfu fæði.

Íbúð með einu svefnherbergi.

Junior svíta.

HÁLFT
FÆÐI

VERÐ FRÁ 99.900 KR.

VERÐ FRÁ 82.900 KR.

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

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 103.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALBIR PLAYA ****
ALBÍR

ZORAIDA BEACH RESORT ****
ALMERÍA

VITAL SUITES ****
KANARÍ

ALLT
INNIFALIÐ

5. - 12. JÚLÍ
Tvíbýli með morgunverð.

VERÐ FRÁ 77.900 KR.

5. - 12. JÚLÍ

8. - 15. JÚLÍ

Tvíbýli með öllu inniföldu.

Junior svíta með morgunverði.

VERÐ FRÁ 121.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 98.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

I if lið í

VERÐ FRÁ 89.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 138.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
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ﬂ
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Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 147.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
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tjó

(
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ði ) ﬂ

VERÐ FRÁ 121.900 KR.

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

ll k tt f ð t k

h df

TENERIFE

LLORET DE MAR

BEST SABINAL ****
ALMERÍA

BARBACÁN SOL ****
KANARÍ

HÁLFT
FÆÐI

HÁLFT
FÆÐI

15. - 22. ÁGÚST

16. - 23. ÁGÚST

19. - 26. ÁGÚST

Tvíbýli með hálfu fæði.

Tvíbýli með hálfu fæði.

Íbúð með einu svefnherbergi og morgunverði.

VERÐ FRÁ 96.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 127.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

HOTEL ROSAMAR ***
BENIDORM

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 116.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 134.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

GREEN GARDEN RESORT & SUITES ****
TENERIFE

ALLT
INNIFALIÐ

20. - 27. ÁGÚST

VERÐ FRÁ 97.900 KR.

VERÐ FRÁ 111.900 KR.

Tvíbýli með öllu inniföldu.

VERÐ FRÁ 127.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 155.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

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

26. ÁGÚST - 2. SEPTEMBER
Íbúð með einu svefnherbergi.

VERÐ FRÁ 82.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá 117.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
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VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

GRAN HOTEL BALI ****
BENIDORM

ALMERÍA
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SPORT

Spennandi verkefni sem mun
ekki bjóðast á hverju tímabili
Stefán Gíslason tók í
miðri síðustu viku við
stjórnartaumunum hjá
belgíska knattspyrnuliðinu Lommel en hann
hætti um leið störfum
hjá Leikni sem hefur
verið á góðu róli í Inkasso-deildinni í sumar.
FÓTBOLTI Stefán hefur tengingar
í belgíska knattspyrnu þar sem
hann lék með belgíska liðinu OH
Leuven á árunum 2012 til 2014 en
hjá því liði lauk hann farsælum
atvinnumannaferli sínum. Eftir
það f lutti hann heim og hóf að
leika með Breiðablik. Eftir að hafa
leikið með Kópavogsliðinu lagði
hann skóna á hilluna og settist í
þjálfarateymi Breiðabliks.
Hann var svo ráðinn þjálfari
Hauka og stýrði liðinu í tvö keppnistímabil. Síðan lá leiðin í Breiðholtið þar sem hann var á sinni
fyrstu leiktíð við stjórnvölinn hjá
liðinu þegar hann fékk símtal frá
Belgíu.
„Þetta er ekkert sem ég hef verið
að stefna að. Ég var með hugann
alfarið við Leikni og ætlaði bara að
klára tímabilið þar. Þá fékk ég símtal frá gamla þjálfaranum mínum
hjá Leuven sem var að taka við sem
yfirmaður knattspyrnumála hjá
Lommel.
Svona tækifæri koma ekki oft
upp og þar sem þetta var sömuleiðis spennandi verkefni ákvað
ég að slá til þrátt fyrir að hafa fílað
mig vel hjá Leikni. Viðræðurnar
gengu hratt fyrir sig og ég var bara
kominn út nokkrum dögum eftir
að viðræður hófust. Það þurfti
líka eitthvað mikið til þess að toga
mig frá Íslandi þar sem ég er með
fjölskyldu og rek fyrirtæki,“ segir
Stefán um aðdraganda þess að
hann var ráðinn í starfið.

Var nálægt því að
spila fyrir Lommel
„Það fyndna við að ég sé kominn til
starfa hjá Lommel er að ég spilaði

Guðlaug Edda
stóð sig vel
ÞRÍÞRAUT Þríþraut arkon an Guðlaug Edda Hannesdótt ir keppti um
helgina á móti sem fram fór í Montreal í Kanada og er hluti af heimsbikarmótaröðinni sem er sterkasta
mótaröð heims í þríþraut.
Keppt var í sprettþraut en þá
eru syntir 750 metrar, hjólaðir 20
kílómetrar og að lokum fimm kílómetrar hlaupnir. Alls kepptu 35
keppendur en Guðlaug Edda hóf
keppni aftast þar sem hún var með
lökustu stöðu á heimslistanum af
þátttakendum mótsins.

9

Guðlaug vann sig upp um
átta sæti í keppninni i gær.
Sundið gekk vel hjá Guðlaugu
Eddu en hún synti á tímanum 9:26
mínút ur og var hún í sjöunda sæti
þegar kom að hjólreiðunum. Þar
gekk ekki eins vel hjá henni og var
hún aftarlega í hjólreiðahlutanum.
Guðlaug Edda náði vopnum
sínum á nýjan leik í hlaupinu sem
hún hóf af miklum krafti og náði
að sama skapi góðum endaspretti.
Skilaði það henni í 26. sæti.
Langtímamarkmið hennar er að
verða fyrsta íslenska konan til þess
að taka þátt í Ólympíu leik um í þríþraut þegar keppt verður í Tókýó
næsta sumar. - hó
Stefán Gíslason handsalar hér samning sinn sem þjálfari Lommel við yfirmann knattspyrnumála hjá félaginu.

Svona tækifæri
koma ekki oft upp
og þar sem þetta var spennandi verkefni ákvað ég að slá
til þrátt fyrir að hafa fílað
mig vel hjá Leikni.

næstum því með liðinu á sama
tíma og Kristján Finnbogason var
í markinu hjá þeim. Ég var þá leikmaður norska liðsins Lyn og var á
reynslu hjá hollenska liðinu Roda.
Planið var að ég myndi spila sem

lánsmaður frá Roda hjá Lommel
en það gekk hins vegar ekki eftir.
Nú er ég hins vegar búinn að ráða
mig til félagsins sem ég átti að spila
með,“ rifjar hann upp.
„Ég er bara nýkominn út og er
að kynna mér leikmannahópinn.
Mér sýnist þetta vera góð blanda
af ungum og reynslumiklum leikmönnum. Það er verið að bæta alla
umgjörð í félaginu og fjölga starfsgildum. Flestallir í starfsteyminu
eru að koma nýir inn í félagið á
þessum tímapunkti og það eru
spennandi tímar fram undan.
Það er engin pressa á mér að fara
upp en stefnan er að gera betur en
undanfarin ár. Þetta er meðalstór
klúbbur á belgískan mælikvarða
sem hefur verið í lægð síðustu ár

og markmiðið er að gera hlutina
á faglegri hátt en gert hefur verið,“
segir Stefán um það umhverfi sem
hann er að fara inni í.
„Það er ísraelskur eigandi sem
keypti félagið fyrir rúmu ári síðan.
Hann hefur gefið það út að hann sé
reiðubúinn að setja mikinn pening
í félagið þegar hann sér að góður
strúktúr er til staðar og efni til þess
að færa félagið í fremstu röð.
Nú hefur verið ráðinn yfirmaður
knattspyrnumála, framkvæmdastjóri sem sér bara um karlalið
félagsins í knattspyrnu og einnig í
fleiri stöður sem eiga að sjá til þess
að hlutirnir séu gerðir almennilega
næstu árin,“ segir þessi fyrrverandi
landsliðsmaður um framhaldið hjá
félaginu. hjorvaro@frettabladid.is

Verstappen stöðvaði sigurgöngu Hamilton
FORMÚLA 1 Belgísk-hollenski ökuþórinn Max Verstappen sem keyrir
fyrir Red Bull Racing-Honda kom
fyrstur í mark í austurríska kappakstrinum í Formúlu 1 sem fram fór
á Spielberg-brautinni í gær.
Þetta er annað árið í röð sem
Verstappen ber sigur úr býtum í
brautinni í Austurríki en hann er
á hálfgerðum heimavelli þarna þar
sem Red Bull er aðal styrktaraðili
brautarinnar.
Þetta var langþráð stund fyrir
hinn almenna áhugamann á Formúlu 1 en Lewis Hamilton hafði
unnið fjóra kappakstrana á undan
þeim í gær og alls sex af átta kappökstrum keppnistímabilsins.
Þá var þetta sömuleiðis fyrsti
sigurinn hjá keppanda hjá öðrum
framleiðenda en Mercedez. Finninn Valtteri Bottas liðsfélagi Hamilton hjá Mercedez hafði unnið hina
kappakstrana tvo á tímabilinu.
Charles Leclerc var á ráspól og
leiddi kappaksturinn fram að því að

MÁNUDAGUR

Max Verstappen vann
kappaksturinn í Austurríki
en hann velti þar af leiðandi
Lewis Hamilton úr sessi sem
hafði unnið fjóra kappakstra í röð og sex af átta
kappökstrum tímabilsins.

Max Verstappen fagnar sigri sínum í Austurríki í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

þrír hringir voru eftir af kappakstrinum, þegar Verstappan sigldi fram
úr honum. Bottas varð í þriðja sæti,
Sebastian Vettel á Ferrari í fjórða og
Hamilton varð að gera sér fimmta
sætið að góðu.
Hamilton er í efsta sæti stigalistans, samherji hans Bottas er í öðru
sæti. Verstappen skaust upp í þriðja
sæti þess lista með þessum sigri og
skaut þar Vettel niður í fjórða sæti.
Mercedez er áfram með öruggt forskot í keppni bílaframleiðenda. - hó

Portland Thorns er í góðum málum.

Dagný trónir
á toppnum
FÓTBOLTI Dagný Brynj ars dóttir landsliðskona í knatt spyrnu og
samherjar henn ar hjá Port land
Thorns komust á topp bandarísku
NWSL-deildarinnar með 2-1 sigri á
Hou ston Dash um helgina.
Dagný lék allan leikinn fyrir
Portland Thorns sem lenti undir
í leiknum en náði að snúa taf linu
sér í vil. Port land Thorns er eftir
þennan sigur með 19 stig eft ir tíu
umferðir og hefur einu stigi meira
en Washington sem er í öðru sæti.
Það gekk ekki eins vel hjá Gunnhildi Yrsu Jónsdótt ur og liðsfélögum hennar hjá Utah Royals en þær
lutu í lægra haldi 2-0 fyrir Seattle
Reign. Þessi úrslit þýða að Utah
Royals og Seattle Reign eru jöfn að
stigum með 17 stig í þriðja til fjórða
sæti deildarinnar.
North Carolina, sem er ríkjandi
meistari, er þar fyrir neðan með
16 stig en efstu fjögur lið deildarkeppninnar komast í úrslitakeppni
um meistaratitilinn og það er ljóst
að hart verður barist um sæti þar.
- hó
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Krakkar vilja
meiri kynfræðslu

Lífsstíll

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

Sólborg Guðbrandsdóttir
hefur undanfarin ár haldið
úti Instagram reikningnum
Fávitar þar sem hún birtir
skjáskot af kynferðislegri
áreitni á netinu. Undanfarna mánuði hefur hún
einnig haldið fyrirlestra
fyrir unglinga þar sem hún
ræðir meðal annars samskipti, kynlíf og ofbeldi. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

V

inur minn kom með þessa
hugmynd til mín fyrir
þremur árum. Hann hafði
tekið eftir svipaðri síðu í Svíþjóð sem heitir Assholes Online.
Linnéa Claeson heldur þeirri síðu
úti en þar birtir hún skjáskot af
kynferðislegri áreitni sem hún
verður sjálf fyrir. Ég byrjaði á því
líka en fór svo að birta skjáskot
sem aðrir Íslendingar sendu mér.
Þegar síðan stóð sem hæst var ég
að fá í kringum fjörutíu skilaboð á
hverjum degi.“
Sólborg byrjaði með Instagram
síðuna fyrir þremur árum og
hefur hún vakið mikla athygli.
Hún hefur fengið sendan fjöldann
allan af skjáskotum af áreitni sem
ungt fólk og allt niður í ellefu ára
börn verða fyrir í gegnum samfélagsmiðla. Sólborg hefur birt
myndirnar á sinni síðu en felur
gróft myndefni og birtir engin
nöfn, hvorki þess sem áreitir né
þess sem er áreittur. Enda er tilgangur síðunnar ekki að taka einstaklinga fyrir og skrímslavæða
heldur að skapa umræðu.

Þrjátíu fyrirlestrar
á stuttum tíma
„Instagram síðan hefur undið
hratt upp á sig. Ég reyni að taka
alls kyns umræður inn á síðuna
um eitthvað kynfræðslutengt,
um jafnrétti og um samskipti. Ég
fór svo að fá fyrirspurnir til mín
um að halda fyrirlestra og ákvað
að láta slag standa þegar þær
voru orðnar frekar margar. Þetta
snýst allt í grunninn um það að
ég er einhvern veginn að reyna að
berjast gegn kynferðislegri áreitni
og of beldi með því að skapa
umræðu og fá fólk til að velta
ýmsu fyrir sér sem það hefur ef til
vill ekki pælt í áður,“ segir Sólborg
um tildrög fyrirlestranna.
Sólborg byrjaði að halda fyrirlestrana í vor og á stuttum tíma
hefur hún haldið rúmlega 30
fyrirlestra í félagsmiðstöðvum,
grunnskólum og framhaldsskólum. „Þetta voru mestmegnis fyrirlestrar fyrir krakka á aldrinum
13 til 16 ára en líka fyrir þá eldri í
framhaldsskólum.“
Á fyrirlestrunum ræðir hún við
krakkana um hitt og þetta tengt
áreitni, hegðun á netinu, samþykki og kynlíf. Þá hafa krakkarnir líka getað sent nafnlausar
fyrirspurnir sem þeir nýttu vel að
sögn Sólborgar. „Ég hef fengið alls
konar spurningar, viðtökurnar
hafa verið mjög góðar og krakkarnir koma oft til mín eftir fyrirlestrana og vilja spjalla meira. Það
er ótrúlega dýrmætt.“

Sólborg og Sigga Dögg eftir tökur á fyrsta þætti af Fávitar podcast sem hægt verður að hlusta á í sumar.

Sólborg með
stelpum í
félagsmiðstöðinni Jemen
í Kópavogi að
loknum fyrirlestri.

Fullorðna fólkið
getur lært af krökkunum
Sólborg segist miða fyrirlestrana
svolítið eftir aldri. Hún hefur
sýnt skjáskotin sem hún birtir á
Instagram síðunni en segist sýna
yngstu krökkunum allra vægustu
dæmin. „Krakkar á þessum aldri
eru samt að upplifa þennan
heim og þó við séum að reyna að
vernda þau frá því versta þá sjá
þau það flest sjálf á netinu. Sum
þeirra eru jafnvel að fá eitthvað af
þessum verstu skilaboðum sjálf.“
Þessi áreitni á netinu er heimur
sem margir fullorðnir þekkja
ekki mjög vel sjálfir, að sögn
Sólborgar. „Fullorðna fólkinu
finnst oft óþægilegra að tala um
þetta en krökkunum. Það virðist
hafa komið upp eitthvert nýtt
samskiptamynstur með tilkomu
internetsins og samfélagsmiðla
sem við erum bara orðin vön en er
ekki þar með sagt eðlilegt,“ segir
Sólborg, sem segist þó aldrei hafa
fengið annað en jákvæð viðbrögð
að loknum fyrirlestrunum frá
kennurum.
„Ungu krakkarnir okkar í dag
eru f lestir alveg meðvitaðir um
það sem á sér stað þarna úti. Ég
held að fullorðna fólkið geti lært
margt af því að hlusta á krakkana
og þeirra upplifun á hlutunum.

Þeir eru engir vitleysingar og
þekkja þetta vel.“
Sólborg telur líka mjög mikilvægt að fræða fullorðna fólkið um
þann heim sem börn og unglingar
upplifa á samfélagsmiðlum.
„Einhverjir verða að kenna unga
fólkinu okkar og hverjir eiga að
gera það ef fullorðna fólkið veit
ekki hvað er að gerast? Þetta
varðar okkur öll.“

Meiri fræðsla er nauðsynleg
Sólborg segist upplifa það í samskiptum sínum við fólk að því
finnist vanta meiri kynfræðslu og
fræðslu um samskipti í skólana.
„Það þarf að tryggja einhverja lágmarksfræðslu um þessi mál í aðalnámskrá af því, eins og staðan er
í dag, þá virðist þetta því miður
bara fara eftir hentisemi skóla-

stjórnenda og það gengur ekki,“
segir hún ákveðin.
„Þessi umræða, um aukna kynfræðslu í grunnskóla, var í gangi
þegar ég var í grunnskóla fyrir
tæpum áratug síðan og hún er enn
í gangi núna. Krakkar eru að óska
eftir meiri kynfræðslu og ég skil
ekki alveg hvar þetta er að stoppa
í ferlinu. Þetta er rosalega mikilvægt!“
Sólborg stefnir á nám í lögfræði
í haust, en er samt opin fyrir því
að halda áfram með fyrirlestrana
sé óskað eftir því. „Ég mun ekki
hafa jafn mikinn tíma og í vor, en
fólki er velkomið að hafa samband við mig á síðunni. Ég er
tilbúin að reyna að hjálpa til ef ég
get,“ segir Sólborg en bendir á að
það sé fullt af öðrum sjálfstæðum
fyrirlesurum að fara í skóla með

flotta fræðslu. Hún nefnir læknanemana í Ástráði, Siggu Dögg
kynfræðing og Þorstein sem hefur
staðið fyrir samfélagsmiðlaátaki
undir myllumerkinu #karlmennskan.
„Það eru mjög margir tilbúnir
að fara í skólana á eigin vegum og
hjálpa til. Félagsmiðstöðvarnar
geta haft samband eða foreldrafélögin og tryggt þannig að þeirra
börn og unglingar fái lágmarks
kennslu í þessum efnum. Við
kannski nálgumst þetta á mismunandi hátt en þegar upp er
staðið snýst þetta bara um að
kenna fólki að koma fram við aðra
af virðingu.“

Alla tíð haft áhuga
á mannréttindum
Aðspurð að því af hverju hún velji

að berjast fyrir þessu tiltekna
málefni segist Sólborg ekki vera
alveg viss. „Ég er náttúrulega
bara stelpa sem elst upp í þessum
heimi í dag og ég hef orðið fyrir
mikilli kynferðislegri áreitni sjálf.
Ég held að rosalega margir upplifi
það en okkur er oft sagt að hunsa
bara áreitnina og halda áfram
með daginn okkar. En ég er svolítið þver og er ósammála því að
þetta sé einhver sjálfkrafa partur
af því að alast upp á 21. öldinni.
Ég trúi því ekki að ég þurfi bara
að sætta mig við kynferðisof beldi
eða óæskilega og óviðeigandi
hegðun. Með því að sætta okkur
bara við stöðuna eins og hún er í
dag náum við aldrei að knýja fram
breytingar.“
Sólborg segist alla tíð hafa haft
mikinn áhuga á jafnréttismálum
og mannréttindum almennt.
„Kannski hefur þetta eitthvað
með það að gera hvernig ég er alin
upp. Pabbi er pólitíkus og ég ólst
upp á frekar réttsýnu heimili þar
sem ýmislegt var rætt í kringum
mig. En svo liggur áhugasvið mitt
líka þarna og það skiptir máli að
við séum öll jöfn og búum við
sömu tækifæri. Ég sá að ég hafði
vettvang til að reyna að hafa áhrif
á Instagram þar sem ég gat náð til
margra og ég ákvað bara að nýta
mér það.“
Sólborg segir að sér finnist ekki
ólíklegt að hún muni sérhæfa
sig í einhverju tengdu þessum
málefnum þegar lengra er liðið
á námið í lögfræðinni. „En ég er
ekki alveg búin að ákveða það.
Ég ætla bara að byrja og sé svo til
hvað verður. Eitt skref í einu.“
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www.landmark.is
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

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

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

693 3356

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

893 4718

892 8778

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Sturla
Pétursson

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali
Stílisti.
899 9083
Löggiltur fasteignasali

S í ð a n

Snorri
Snorrason

Grænamýri 3 stendur á fögrum og eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi.

Löggiltur Fasteignasali.
ȈVKDȣ*ȡHPș*QTPCƒT K

895-2115

Glæsilegt parhús í Grænumýri

F

1 9 9 5

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

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

Háholt 14, Mosfellsbær
• Sími: 588 5530
• berg@berg.is - www.berg.is
• GSM 897 0047
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

asteignamarkaðurinn kynnir
afar glæsilegt parhús á þremur
hæðum við Grænu mýri 3 á
Seltjarnarnesi. Húsið er 354,2 fermetrar og stendur á 472,1 fermetra
nýlega endurnýjaðri og afgirtri lóð
á eftirsóttum stað.
Komið er inn í forstofu með
vönduðum fataskápum og nýuppgerðu gestasalerni. Úr holi eru
samliggjandi rúmgóðar og bjartar
stofur með með nýjum arni eftir
Jón Eldon. Opið er úr stofum í sólskála með útgengi á lóð. Eldhúsið
er rúmgott með nýrri, sérsmíðaðri,
hvítri innréttingu með korean á
borðum og vönduðum innbyggðum tækjum. Góð borðaðstaða er í
eldhúsi með föstu matarborði og
útgangi á verönd til austurs.

Á efri hæð er gengið upp fallegan,
steyptan og parketlagðan stiga
sem var nýlega teppalagður yfir
parketið. Komið er í stórt sjónvarpshol. Stórt hjónaherbergi með
nýjum, sérsmíðuðum fataskápum
og svölum til austurs. Baðherbergi
er stórt, flísalagt með baðkari og
sturtuklefa. Vandaðar innréttingar
með korean á borði og innfelldum
vöskum. Þvottaherbergi með innréttingum og útgangi á svalir til
vesturs. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Í kjallara er komið í nýteppalagt
hol og tvö nýteppalögð svefnherbergi með. Fataherbergi er flísalagt
með miklum skápum. Baðherbergi
er flísalagt með stórum sturtuklefa og vönduðum innréttingum.
Tvær geymslur eru í kjallara,

önnur minni en hin mjög stór með
útgangi á lóð.
Gólfhiti er í flísalögðum rýmum
hússins en gegnheilt stafaparket úr
eik á öðrum gólfum hússins
Skjólgóð viðarverönd er næst
stofu og sólskála og þaðan er gengið
niður á stóra hellulagða verönd
með góðri lýsingu. Bílskúr er
flísalagður með aukinni lofthæð,
gluggum og dyrum út á baklóð.
Innkeyrsla og stéttar með hitalögnum. Hús og tréverk var málað 2017
og þakefni, rennur og niðurföll eru
í góðu ástandi.
Upplýsingar veitir Guðmundur Th.
Jónsson, lögg. fasteignasali í síma
570 4500 og á gtj@fastmark.is

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

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is
260 m2

Aðalland 4

Opið hús 1.7. kl. 17:30-18:00

Parhús

5 svefnherb.
Bogi s: 699-3444

Sólpallur

224 m2

Bæjargil 23

205 m2

Bjartahlíð 21

Opið hús 1.7. kl. 18:30-19:00

105 millj.

Einbýli

4 svefnherb.

Sólpallur

Brynjólfur s: 896-2953

89,5 millj.

Raðhús

4 svefnherb.
Finnbogi s:895-1098

Sólpallur

79,5 millj.

520 9595

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

Fa s t ei g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

820 2222 898 6106

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð a bær

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín Árni Ólafur
Fasteignasali
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

898 3326

694 4700

837 8889

694 4000 848 7099

Stóragerði 42

893 4416

84.900.000

108 Reykjavík

kraftur • traust • árangur

w w w.fs torg.i s

Jón Gunnar
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Sölufulltrúi

Garðar
Fasteignasali

780 2700

699 4610

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

899 8811

Strikið 1A,B og C

53,8-94,6 millj

210 Garðabæ
æ

NÝT

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

T
OPIÐ HÚS mánudaginn 1. Júlí kl. 17:30-18:30.

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 169,4 m2

Stærð: 84-179,6 m2

Herbergi: 2-3

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

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

ÚTSÝNISÍBÚÐIR URRIÐAHOLTI
Herbergi: 2ja – 5

Markarflöt 18

127.000.000

210 Garðabæ

Naustavör 26

200 Kópavogur

SJÁV
A
ÚTS RÝNI

Stærð: 68,4m2 – 166m2

Verð frá: 39.9m – 87.9m

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 stórr
fenglegt enda stendur húsið ofarlega á miðju Urriðaholtinu. Flestar íbúðirnar
eru 4ra herbergja, bjartar og vel skipulagðar. Þær verða afhentar fullbúnar en
án gólfefna nema í forstofum og blautrýmum. Þar eru gólfﬂísar. Innréttingar
og skápar eru frá HTH, hurðir frá BYKO, tæki frá Tengi og AEG og ﬂísar frá
Álfaborg. Urriðaholtsskóli er í næsta nágrenni. Frábærar gönguleiðir.
Hringið og fáið frekari upplýsingar og bókið skoðun:
S: 893 4416 og 837 8889.

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 7

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. júlí kl. 17.00-17.30

Stærð: 291,7 m2

Herbergi: 2-4

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum við Markarﬂöt í Garðabæ. Búið er að
endurnýja eldhús, baðherbergi og gestasalerni, allt sérsmíðar frá Brúnás. Húsið
stendur á 1100 fermetra lóð. Fallegt lóð og útsýni. Frábær staðsetning á ﬂötunum
þar sem stutt er í skóla,leikskóla og alla helstu þjónustu.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Naustavör 26 er 3 hæða lyftuhús með glæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar eru
rúmgóðar, 2ja til 4. herbergja með 1-2 bílastæðum i í lokaðri bílgeymslu. Fallegar
rinnréttingar frá Brúnás, stein á borðum, vönduð tæki og gólfhiti. Íbúðir afhendast
án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Garðatorg 4c

Kóngsbakki 11

67.900.000
50.900.000

210 Garðabæ
abæ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. júlí kl. 17:30 - 18:00
Herbergi: 8

Stærð: 108 m2

Laufásvegur 66

52.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 3. júlí kl. 17.00-17.30
Herbergi: 5

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Yﬁrbyggðar
svalir sem fylgja íbúðinni eru 8,5fm og snúa í norð-austur. Íbúðin skiptist í forstofu,
baðherbergi m/þvottaherb, eldhús, borðstofu og stofu ásamt tveimur rúmgóðum
svefnherbergjum. Hér er um að ræða mjög skemmtilega og vandaða 3ja herbergja íbúð á
frábærum stað í miðbæ Garðabæjar. Uppl. veitir Hrönn fasteignasali í gsm: 692 3344

109 Reykjavík

Stærð: 148,4 m2

Einstaklega fallega 5 herbergja með góðum suðursvölum og fallegu útsýni,
smekklega endurnýjað eldhús með eyju, granit á borðum, þvottahús innan íbúðar,
Íbúðin sem er á 2 hæð hefur fengið gott viðhald í gegnum árin, góð bílastæði.
Stutt í alla helstu þónustu og falleg útivistasvæði. Eign sem vert er að skoða!
Upplýsingar veitir Lilja fasteignasali í gsm: 663 0464

Jóhanna Kristín
fasteignasali
837 8889

Kleppsvegur 28,

íb. 203

Árni Ólafur
fasteignasali
893 4416

105 Rvk

41.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 96,5 m2

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

Tunguheiði 8

38.200.000

200 Kópavogi
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TILBOÐ ÓSKAST

OPIÐ HÚS mánudaginn 1. júlí kl.17.30-18.00
Herbergi: 2

Stærð: 80,6 m2

Mikið endurnýjuð og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í rólegri og fallegri götu.
Á íbúðinni eru gluggar í þrjár áttir sem gera hana sérlega bjarta. Búið er að endurnýja
eldhús, ﬂest gólfefni og baðherbergið. Mjög stórar vestursvalir eru á íbúðinni út frá
stofunni.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Skúlagata 20

49.900.000

101 Reykjavík
60 Á
OG E RA
LDR
I

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960
Herbergi: 9

Stærð: 327.6 m2

Glæsilegt einbýli í fúnkísstíl með auka íbúð við Laufásveg í Þingholtunum. Húsið er byggt árið 1938 og stendur á 682.7 fm eignarlóð,
teiknað af Gunnlaugi
g Halldórssyni.
y Eignin
g
hefur öll verið endurgerð
g
með það
þ að leiðarljósi
j
að varðveita byggingasögulegt
ygg g
g g og
g listrænt
gildi þess og hefur götumyndin verið friðuð. Eignin er 327.6 m² og er bílskúr þar af 26 fm. en eigin skiptist í tvær íbúðir. Árið 2012 fóru
miklar endurbætur fram á húsinu. Var það endurnýjað á glæsilegan hátt að innan, Húsið drenað og klóak endurnýjað. Þá var húsið
steinað að utan, járn á þaki endurnýjað sem og garðurinn og stéttir í kringum húsið. Glæsilegur garður er við húsið.
Um er að ræða glæsilegt og íburðarmikið hús sem er gott dæmi um góða varðveislu byggingararﬁns.
Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
Herbergi: 3

Stærð: 80,6 m2

**60 ára og eldri** Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 11.hæð með tvennum
yﬁrbyggðum útsýnissvölum. Bæði eru yﬁrbyggðar svalir út frá stofunni til norðurs
með útsýni yﬁr Eskjuna, sjóinn og einnig frá auka herberginu til vesturs með útsýni
yﬁr að Hörpunni og út á Granda. Húsvörður er í húsinu og tvær lyftur.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

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

Höfum kaupanda að vönduðu sumarhúsi á suðurlandi nærri golfvelli
Klappakór 1b – Kópavogi. Efri sérhæð – tvennar svalir- útsýni.
• Virkilega glæsileg 4ra -5 herbergja 155,2 fm.
sérhæð á efstu hæð í fjórbýli í Kórahverﬁ í Kópavogi. Sér bílastæði í bílageymslu.
• Íbúðin er með sérinngangi og tvennum svölum
annars vegar til suðvesturs og hins vegar til
norðvesturs. Glæsilegt útsýni til fjalla, Elliðavatni,
Heiðmörk, út á sundin, að Álftanesi og víðar.
• Vönduð gólfefni, innréttingar og tæki. Fataherbergi inn af hjónaherbergi. Möguleiki er að bæta
við fjórða svefnherberginu. Mjög rúmgóð stofa
sem rúmar vel borðstofu, setustofu og sjónvarpsstofu.
Um er að ræða afar fallega og vel skipulagða
eign á eftirsóttum og fjölskylduvænum stað.

Bjarkarholt 8 – 20 – Mosfellsbæ – Nýbygging
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Verð 74,9 millj.

Völuteigur – Mosfellsbæ. Iðnaðarhúshæði

Krókháls – atvinnuhúsnæði. Til leigu eða sölu
• Mjög gott 497,8 fm. atvinnuhúsnæði á 2. hæð,
götuhæð Krókhálsmegin, í lyftuhúsi að Krókhálsi
5F. Malbikað stórt bílaplan með fjölda bílastæða
og gott athafnasvæði. Eignin skiptist í stóran sal
með epoxy á gólfum, 3 salerni, tölvuherbergi,
tæknirými, tvær skrifstofur og kafﬁstofu.
• Mjög gott 343,0 fm. atvinnuhúsnæði á 2. hæð,
götuhæð Krókhálsmegin, í lyftuhúsi að Krókhálsi
5G. Malbikað stórt bílaplan afgirt, með fjölda
bílastæða. Tvær stórar innkeyrsludyr. Eignin
skiptist í stóran sal með epoxy á gólfum, þrjú
salerni og móttöku.
Eignin er tengd stigagangi að Krókhálsi og
einnig tengd Krókhálsi 5F. Möguleiki er að
sameina þessa tvo eignarhluta og opna á
milli þeirra.

• 442,2 fermetra iðnaðarhúsnæði á jarðhæð að
Völuteigi 7-11 í Mosfellsbæ.
• Innkeyrsluhurðir eru fjórar á þessum eignarhluta.
Ein er stærri, um 4,0 x 4,0 metrar að stærð og
þrjár eru um 3,0 x 3,0 metrar að stærð. Að auki
eru inngöngudyr að framan og aftan.
• Gólfhiti og epoxy á gólfum. Lofthæð undir milliloft
um 2,8 metrar.
• Góð aðkoma og gott malbikað athafnasvæði er
umhverﬁs húsið.

Verð 64,9 millj.

Austurströnd 6 - Seltjarnarnesi. 4ra herbergja íbúð.

Álfhólsvegur 119 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.
S
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Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
• Íbúðirnar eru frá 2ja herbergja upp í glæsilegar
þakíbúðir.
• Hverri íbúð fylgir sér bílastæði í bílakjallara með
aðstöðu fyrir hleðslu rafbíla.
• Húsin eru hönnuð af ASK arkitektum og Landhönnun sér um hönnun lóða og umhverﬁs þar
sem stuðlað er að „grænni“ ásýnd hverﬁsins.
• Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu og stofnæðar.
• Traustur verktaki með alþjóðlega vottun.
• Skoða má allar íbúðirnar á www.ggverk.is
Verið velkomin á skrifstofu til að fá verðlista,
teikningar og nánari sölugögn eða sendið
fyrirspurnir á fastmark@fastmark.is og fáið allar
upplýsingar í tölvupósti.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 6 herbergja 155,7 fm. efri sérhæð
í þríbýlishúsi auk 22,5 fm. bílskúr, við Álfhólsveg.
Glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs.
• Húsið er klætt á austur og suðurhlið og nýlega
hafa verið gerðar múrviðgerðir á norðurhlið
hússins. Gluggar voru málaðir árið 2018. Nýlegt
harðparket er á aðalrýmum hæðarinnar.
• Hæðin er með stórum gluggum sem hleypa inn
góðri birtu.
• Stofa sem rúmar vel setu- og borðstofu með
gluggum til suðurs, vesturs og norðurs og útgengi á svalir til suðurs. 5 svefnherbergi.

S
HÚ
Ð G
I
OP DA

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Góð 105,7 fm. íbúð á 3. hæð, jarðhæð að ofanverðu, með skjólgóðri verönd til suðvesturs og
sér afgirtum garði. Sér geymsla og sér merkt
bílastæði í bílageymslu fylgir eigninni.
• Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð. Gólfefni hafa verið endurnýjuð að mestu, innrétting
og tæki í eldhúsi og baðherbergi sem er með
glugga. Nýtt dyrasímakerﬁ er í húsinu.
• Þrjú svefnherbergi. Útgangur á verönd úr hjónaherbergi. Rúmgóð stofa þaðan sem nýtur útsýnis
út á sundin.
• Sameiginlegar stórar svalir á norðurhlið með
glæsilegu útsýni.

Verð 59,9 millj.

Ránargata 3. Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.
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Verð 49,9 millj.

Baugakór 24 – Kópavogi. 4ra herbergja neðri sérhæð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag
frá kl. 18.00 – 18.30
• Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,7 fm. íbúð á
3. hæð að meðtalinni sér geymslu í steinsteyptu
þríbýlishúsi við Ránargötu.
• Baðherbergi er með glugga og er nýlega endurnýjað og eldhúsinnrétting er tiltölulega nýleg
með nýjum tækjum. Rúmgóð stofa með tvöfaldri
rennihurð við eldhús.
• Lóðin er ræktuð, afgirt baklóð.

Verð 41,9 millj.
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 18.00 – 18.30
• Falleg og vönduð 132,2 fm. neðri sérhæð
með gluggum í þrjár áttir í góðu fjórbýlishúsi við
Baugakór. Útgengi er á tvennar afgirtar hellulagðar
verandir.
• Þrjú rúmgóð herbergi. Útgengi á verönd úr hjónaherbergi. Björt stofa og opið eldhús að hluta með
eikarinnréttingum. Sjónvarpshol. Granít í gluggakistum í stofu og eldhúsi. Baðherbergi bæði með
sturtuklefa og baðkari. Gluggi er á baðherbergi og
þvottaherbergi.
Staðsetning eignarinnar er góð nærri leikskóla,
barnaskóla, íþróttasvæði og útivistarsvæði.

Verð 64,9 millj.

Gautland 15. 3ja herbergja íbúð – laus strax

Bergþórugata 27. 4ra herbergja íbúð.
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Íbúðirnar verða til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega góð 82,3 fm. íbúð á 2. hæð í steinsteyptu húsi við Bergþórugötu auk sér geymslu.
• Íbúðin er björt og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra. Nýlegir ofnar og ofnalagnir eru í
íbúðinni. Ljósleiðari er kominn inn í húsið.
• Rúmgóð og björt stofa. Rúmgóð tvö herbergi.
Eldhús með útsýni að Esjunni og út á sundin.

• Vel skipulögð 76,7 fm. íbúð með góðum suðursvölum á 3. hæð, efstu hæð við Gautland.
Aðeins 6 íbúðir í stigaganginum.
• Eldhúsið hefur verið endurnýjað og er með HTH
innréttingu. Rúmgóð og björt stofa með stórum
gluggum til suðurs. Tvö herbergi með gluggum
til norðurs.
• Nýlega búið að skipta um allt gler og glugga í
húsinu. Snyrtileg sameign.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Staðsetning er á rólegum stað í miðborginn,
mjög stutt er í leikskóla, barnaskóla, Sundhöll
Reykjavíkur og alla þjónustu.

Verð 44,9 millj.

Verð 39,9 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

MARKARVEGUR 12
108 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
Fallegt 237,2 fm 7 herb. parhús á tveimur hæðum í Fossvogi. Auðvelt að útbúa rúmgóða 2 herb. íbúð á neðri hæð. Stórar og sólríkar
svalir. V. 94,5 m
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson, lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is, Herdís Valb. Hölludóttir, lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

SKÓGARVEGUR 14
103 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
160.0 fm 4 herb. endaíbúð á efstu hæð í nýlegu álklæddu lyftuhúsi á mjög góðum stað í Fossvoginum ásamt stæði í bílageymslu.
Vandaðar eikarinnréttingar, parket, baðherbergi og gestasnyrting. Glæsilegt útsýni. Laus strax. Mikið útsýni. . V. 84,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

Ugluhús
g
í Litla Skerjafirði.
j
Einstakt sjarmarandi
j
bárujárnshús
j
ásamt bílskúr á mjög
j g stórri hornlóð. Eignin
g skiptist
p í: forstofu/hol, 4
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, tvö baðherb. þvottahús og geymslu. Á lóð er bílskúr og tvö gróðurhús. Um er að ræða timburhús
á steyptum kjallara byggt árið 1931. Heildarstærð eignar er um 150 fm. V. 82,9 m
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

EFSTALEITI 14
108 REYKJAVÍK

LYNGHAGI 15
107 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/
borðstofu), opið herbergi innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu. Sér geymsla fylgir í kjallara.
Húsvörður er í húsinu. Fallegt útsýni. V. 80,0 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

HÁTEIGSVEGUR 25
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Falleg og sjarmerandi 77,3 fm, 4 herbergja íbúð. Rúmgott
aukaherbergi er í kjallara með sameiginlegu klósetti og sturtu,
góð útleigueining. V. 41,5 m
Opið hús þriðjudaginn 2. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021, hreidar@
eignamidlun.is

NESHAGI 15
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Góð 154.2 fm 5 herbergja sérhæð með bílskúr á fyrstu hæð með
sérinngangi. V. 69,9 m
Opið hús þriðjudaginn 2. júlí milli kl. 18:00 og kl. 18:30
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg.fs. s. 661 6021,
hreidar@eignamidlun.is

,
ý
ý
g
g ý
á sjó. Örstutt er út á Ægisíðu. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu. Húsið hefur tölvert verið endurnýjað á s.l. árum, m.a. steypuviðgert og
málað fyrir
y tveimur árum, drenlagnir
g endurnýjaðar
ýj
2006 ogg verið er að endurnýja
ýj þak.
þ V. 150,0 m
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000, armann@eignamidlun.is

HRINGBRAUT 24
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
58.2 fm 2 herb. íbúð í kjallara
j
í fjórbýli
j ý á góðum
g
stað í
miðborginni, steinsnar í HÍ. Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a.
baðherbergi, gólfefni, innréttingar og fl. Til afhendingar við
kaupsamning. . V. 58,2 fm
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@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

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
Löggiltur
fasteignasali
s. 661 6021

SÓLVALLAGATA 7A
101 REYKJAVÍK

SÍMI 588 9090
Herdís Valb.
Hölludóttir
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali
s. 694 6166

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

REYNIGRUND 17
200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS
Fallegt 158,1 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr í veðursælu og fjölskylduvænu hverfi í Kópavogi. Örstutt göngufæri í
Snælandsskóla. Þá er einnig örstutt í náttúruparadísina í Fossvogsdal með fallegum göngu- og hjólaleiðum. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað að innan á síðustu árum auk þess sem ytra byrði hússins hefur verið haldið vel við.
Opið hús þriðjudaginn 2. júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

KETILSSTAÐIR
851 HELLA

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN
196,3 fm einstaklega
g fallegt
g ogg vel við haldið parhús
p
á þremur
þ
hæðum auk háalofts við eina fallegustu
g
götu
g Reykjavíkur.
y j
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. 94,9 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

ÁRSKÓGAR 6
109 REYKJAVÍK

SJAFNARBRUNNUR 11-15
113 REYKJAVÍK

151,3 fm stórglæsilegt sumarhús á einstökum útsýnisstað í Holta- og Landsveit. Húsið stendur á landi Ketilsstaða og er hannað af
Guðmundi Gunnlaugssyni arkitekt hjá Archus.
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

BERJARIMI 34
112 REYKJAVÍK

REYKJAVEGUR 80
270 MOSFELLSBÆR

aðeins 2 hús eftir

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
Opið hús mánudaginn 1. júlí milli kl. 16:00 og kl. 16:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

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 sunnudaginn 30. júní milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
109.5 fm 4 herbergja íbúð með auka herbergi í risi ásamt stæði í
opinni bílageymslu. V. 47,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@eignamidlun.is

SUÐURVANGUR 23 B
220 HAFNARFJÖRÐUR

LUNDARBREKKA 8
200 KÓPAVOGUR

FÍFULIND 4
201 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

Vel skipulögð 115.8 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð í frábærlega vel
staðsettu litlu fjölbýli rétt við Víðistaðatún. V. 47.5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

99.0 fm 3 herb. íbúð á 2.hæð í nýlega
ý g viðgerðu
g
og
g máluðu
fjölbýli. Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð m.a eldhús,
gólfefni, raflagnir og fl. Nýlegir gluggar á suðurhliðinni. Fallegt
útsýni. Sérinngangur af svölum. V. 39,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Góða 109.5 fm, 4 herb. íbúð með rúmgóðum suðursvölum. Nýbúið
er að fara í múrviðgerðir á húsinu og mála að utan. V. 52,9 m
Opið hús fimmtudaginn 4. júlí milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg.fs. s. 661 6021,
hreidar@eignamidlun.is, Sverrir Kristinsson, lg.fs. s. 861 8514,
sverrir@eignamidlun.is

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, Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,
hilmar@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

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. júlí kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:00 - 17:30

Hafnarbraut 9 - 11

Hringbraut 81

Kársnes - 200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

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

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

101 Reykjavík

Spennandi nýjar og nýinnréttaðar íbúðir
2-4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi á Kársnesinu
Með íbúðum fylgir innbyggður ísskápur,
uppþvottavél og parket
%¯ODVW¨²L¯E¯ODJH\PVOXI\OJLUˌHVWXP¯E¼²XP
Tilbúnar til afhendinagar strax
Stærðir frá 56,5 fm

Nánari upplýsingar veitir:

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

33,9 millj.

Verð frá:

.

Falleg og vel skipulögð 79 fm
MDUDKHUEHUJMD¯E¼²<ˋUE\JJ²VµOVWRID
með útgengi út á timburverönd og þaðan í
stóran afgirtan garð. Eldhúsið var endurnýjað
árið 2015 og fært inn í tvöfalda stofu.
+LWLHU¯JµOˋ£ED²KHUEHUJL
Parket var pússað og lakkað árið 2016.
Verð:

42,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. júlí kl. 17:30 - 18:00

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:00 - 17:30

Látraströnd 46

Ferjuvað 3

170 Seltjarnarnes

110 Reykjavík

íbúð 306

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsilegt 180,3 fm endaraðhús með
sjávarútsýni á frábærum stað
Einstakur nýr um 200 fm sælureitur með
heitum potti og skjólveggjum
Vandað og fallegt eldhús með heillandi
útsýnishorni
Fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
snyrting og sturta
Verð:

Vel skiplögð 79 fm, 3ja herbergja ásamt
stæði í bílgeymslu
Fallega sérsmíðaðar innréttingar
Lyftuhús, byggt árið 2013
Nánari upplýsingar veitir:

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

105,0 millj.

.

Traustur verktaki síðan 1991
Laus strax
Verð:

43,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. júlí 18:00 - 18:30

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:30 - 18:00

Gnoðarvogur 14

Nónhæð 4

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

210 Garðabær

Mjög falleg og sjarmerandi 63,8 fm
2ja herbergja endaíbúð á 2. hæð

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

Íbúðin er í góðu ástandi með stórum svölum

Húsið er ný málað að utan

Sér suður verönd og fallegur garður

Hús einnig í góðu ástandi og hefur fengið
topp viðhald

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

33,4 millj.

.

Frábær staðsetning, stutt í stofnbrautir

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

40,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. júlí 18:00 - 18:30

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:30 - 18:00

Rauðalækur 11

Sólvallagata 7A

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

101 Reykjavík

Vel skipulögð og hugguleg 144,5 fm hæð á
2. hæð í fallegu fjölbýli við Rauðalæk.
Skv. Þjóðskrá skiptist eignin í 117.3 fm
hæð og 27.2 fm bílskúr.
Þrjú góð svefnherbergi, stór stofa,
sjónvarpshol (auðvelt að breyta í fjórða
herbergið) og rúmgott eldhús með borðkrók.
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

65,9 millj.

.

Einstaklega heillandi 196,3 fm parhús
með aukaíbúð. Á besta stað í 101 í gamla
vesturbænum. Frábær staðseting við eina
fallegustu götu borgarinnar. Mikil lofthæð
og upprunalegur stíll. Fallegur gróinn
suðurgarður með viðarhúsi. Viðarsvalir
PH²WU¸SSXPQL²XU¯JDU²6DPWDOVˋPP
svefnherbergi, þrjár stofur og
tvö baðherbergi.
Verð:

94,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 1. júlí 17:30 - 18:00

þriðjudaginn 2. júlí kl. 18:00 - 18:30

Birkihlíð 6

Engjasel 33

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir::

Rúmgóð og falleg 4 herbergja 98,9 fm íbúð
á jarðhæð með stórum sólríkum suðvestur
timburpalli.
Sérþvottahús innan íbúðar. Frábær fjölskyldu
¯E¼²£Jµ²XPVWD²¯+DIQDUˋU²LVWXWW¯DOOD
þjónustu!

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

44,9 millj.

109 Reykjavík

Snyrtileg 91 fm, 3ja herb íbúð á 3. hæð
með stæði í lokaðri bílageymslu
¯Jµ²XIM¸OE¿OLYL²(QJMDVHO¯6HOMDKYHUˋ
Nánari upplýsingar veitir:

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

Með þér alla leið

37,1 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:30 - 18:00

miðvikudaginn 3. júlí kl. 17:30 - 18:00

Bogahlíð 8

Leiðhamrar 28

105 Reykjavík

112 Reykjavík

Stórglæsilega og sjarmerandi útsýnisíbúð
við Bogahlíð 8
6WµUDUVYDOLU\ˋUE\JJ²DUPLNL²¼WV¿QL
\ˋUERUJLQD
Nánari upplýsingar veitir:

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

Stórar bjartar stofur

Nánari upplýsingar veitir:

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

Herbergi í kjallar, möguleiki á útleigu
Verð:

55,9 millj.

.

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

78,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. júlí 17:30 - 18:15

miðvikudaginn 3. júlí kl. 17:30 - 18:00

Fálkagata 27

Unnarstígur 2

Glæsilegt 118,5 fm raðhús á frábærum stað
í vesturbænum
Eignin er í góðu ástandi bæði að innan
og utan
Innviðir voru að mestu endurnýjaðir á
síðustu 5 árum
Fallegur garður með heitum potti,
útisturtu og sólpöllum

Mjög heillandi hæð og ris í tvíbýli með
sjávarútsýni. Frábær staður í gamla bænum
¯+DIQDUˋU²L6NU£²IPHQJUXQQˌ¸WXU
er 123,1 fm. Þrjú góð svefnherbergi og
sérinngangur.Mikið endurnýjað á smekklegan
hátt. Skjólgóður mjög fallegur garður.
Sólríkar suður svalir og vestursvalir með
glæsilegu sjávarútsýni.

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð:

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir:

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

72,5 millj.

.

Verð:

56,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3. júlí kl. 17:00 - 17:45

miðvikudaginn 3. júlí kl. 18:00 - 18:45

Búðagerði 9

Rekagrandi 8

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

107 Reykjavík

Tvær fallegar 4ra herbergja íbúðir
á 2. hæð og risi

Frábærlega skipulögð 100 fm, 4ra herbergja

Svalir með fallegu útsýni

Vönduð tæki og innréttingar

Nýlegt eldhús og baðherbergi

Þrjú góð svefnherbergi

Tvennar svalir

Nánari upplýsingar veitir:

Hús mikið endurnýjað
Gott skipulag
Verð:

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

42,9 millj.

Verð:

53,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3. júlí kl. 17:00 - 17:30

Sólarsalir 4
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veita:

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Glæsileg og björt 4-5 herb. 137,2 fm íbúð á
3. hæð við Sólarsali 4 í Kópavogi,
ásamt 271 fm bílskúr
Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni
Mikil lofthæð
Góð staðsetning
Verð:

66,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3. júlí kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 3. júlí kl. 18:00 - 18:30

Þorragata 7

Höfðatorg

Bríetartún 9-11
105 Reykjavík

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Stórglæsileg íbúð með sjávarútsýni á 2. hæð
að Þorragötu 7, ásamt bílskúr 2 svefnherbergi
og stórar samliggjandi stofur
Fjögurra hæða lyftuhús fyrir 63 ára og eldri
með húsverði Sólríkar svalir mót suðri,
\ˋUE\JJ²DUD²K£OIX9HLVOXVDOXU¯VDPHLJQ
Verð:

76,9 millj.

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

Nánari upplýsingar veita:

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

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

Verð frá:

43,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:00 - 17:45

miðvikudaginn 3. júlí kl. 17:00 - 17:3

Fremristekkur 3

Jörfalind 21

109 Reykjavík

201 Kópavogur

Glæsilegt 177,8 fm einbýlishús á einni hæð
með bílskúr 2 stofur og 3 -4 svefnherbergi,
sjónvarpshol, eldhús, þvottahús og búr
Nánari upplýsingar veita:
2 snyrtingar
Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala Fallegur gróinn garður og frábært útsýni
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313
WLO(VMXQQDURJ\ˋUERUJLQD
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Fallegt og vel skipulagt 191 fm parhús
Eldhús og stór stofurými með
frábæru útsýni á efri hæð
Neðri hæð: gott sjónvarpshol,
þrjú svefnherbergi
tvö baðherbergi, sér þvottahús og geymsla
Lóðin er falleg og skjólgóð með verönd
Eftirsóttur staður í Kópavogi

82,9 millj.

Verð:

.

86,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:00 - 17:30

þriðjudaginn 2. júlí kl. 17:00 - 17:30

Strandgata 31

Fellsmúli 10

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir::

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

Falleg 1-2ja herbergja íbúð í algerlega
endurbyggðu lyftu húsi við Strandgötu
¯+DIQDUˋU²L8PHUD²U¨²DYHOVNLSXODJ²D
íbúð á 3. hæð með góðu útsýni að
gamla bænum. Frábært staðsetning í miðbæ
Hafnarfjarðar. Fallegur frágangur.
Eignin afhendist fullbúinn með gólfefnum
ásamt uppþvottavél. Eignin er laus við
kaupsamning!
Verð:

.

Síðustu

108 Reykjavík

Mjög falleg 4ra herbergja, 107 fm,
íbúð á 2. hæð á góðum stað í Fellsmúla
Þrjú góð svefnherbergi
Mjög snyrtileg og vel umgengin eign
í snyrtilegum stigagangi

Nánari upplýsingar veitir:

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

36,9. millj.

Verð:

.
íbúðirna

r

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ˋPPWXGDJLQQM¼OLNO

ˋPPWXGDJLQQM¼OLNO

Trilluvogur 1

Bárugata 7

Vogabyggð

Nánari upplýsingar veita:

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

Verð frá:

Goðheimar 21

104 Reykjavík

162 fm neðri sérhæð við Goðheima 21
Skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús,

Verð :

62,0 millj.

baðherbergi, anddyri, svalir til suðurs,
sér þvottahús og geymsla á jarðhæð
Nánari upplýsingar:

Tröllakór 10

203 Kópavogur

Alls 99,7 fm með rúmgóðum svölum
Eignin skiptist í 2 svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, rúmgóða stofu,
eldhús og anddyri
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

44,9 millj.

Glæsileg 4-5 herbergja 110 fm hæð
Tvílyft steinhús á frábærum stað í 101
Fallega endurnýjað eftir hönnun
Rutar Káradóttur
Mikil lofthæð og suðaustur svalir
Skápaherbergi inn af hjónaherbergi
Fallegur garður og reisulegt hús
Stór sameign í kjallara

48,9 millj.

Verð:

Vindakór

othekkt

Brúnastaðir 36

63,9 millj.

112 Reykjavík

Frábær rúmgóð fjölskylduíbúð á 2. hæð
Verð : 57,9 millj.
129 fm ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu
Þrjú svefnherbergi
Fallegt alrými með opnu eldhúsi, miklu skápaplássi
Þvottahús innan íbúðar
Sérgeymsla í sameign

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð
Verð : 97,9 millj.
Góð opin alrými með útg á verönd, stórt
eldhús
3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr með millilofti
Stórt baðherbergi og gestasnyrting
(IWLUVµWWXUVWD²XU¯UµOHJXRJIDOOHJXXPKYHUˋ

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

3ja herb. íbúð á 2. hæð við Tröllakór 10

101 Reykjavík

Fjölbýlishús á sex hæðum með 41 íbúðum
frá 2-5 herbergja, stærðum frá 79,8-200 fm
Fimm 6 herbergja raðhús á þremur hæðum,
stærðir frá 180-200 fm með möguleika
á aukaíbúð
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Stórkostlegt útsýni úr mörgum íbúðum
%¯ODVW¨²L¯E¯ODJH\PVOXI\OJLUˌHVWXP¯E¼²XP

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

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

42,5 millj.

löggiltur fasteignasali

Bergstaðabakki

801 Biskupstungur

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

Kirjusandur Stuðlaborg

105 Reykjavík

Glæsileg og gróin 50 hektara jörð
123 fm vandað einbýli hannað af
Birni Skafta ásamt neðri hæð
Sér hitaveita upp á 7 sek lítra
Stórbrotið útsýni 100 fm staðsteypt geymsla/bílskúr
Góð jörð til ræktunar
Einstök eign á Suðurlandi

Nýjar vandaðar 2ja til 5 herbergja lúxusíbúðir á einstökum
útsýnisstað í nýju húsi við Kirkjusand, nálægt miðborg
Reykjavíkur eru komnar í sölu. Stuðlaborg er 77 íbúða bygging í
VWLJDJ¸QJXPRJYHU²XUHLWWYDQGD²DVWD¯E¼²DUK¼VL²¯KYHUˋQX
Innréttingar og tæki af viðurkenndum og vönduðum gerðum
*µOIKLWDNHUˋORIWU¨VWLQQRJ¼WȟD²JHQJLD²E¯ODJH\PVOX
Afhending: Janúar 2020. Byggingaraðili er ÍAV hf.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 822 2307 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

Þverholt 27-31
Nýtt 30 íbúða lyftuhús á fallegum
útsýnisstað við miðbæ Mosfellsbæjar.
Stutt í alla þjónustu.

12
íbúðir sel

gt

Mjög falle
útsýni

Mjög fallegt 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.

dar

3ja herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 109 m2 – 115 m2 V. 57,5 m. – 64,9 m.
4ra herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 112 m2 – 131 m2 V. 56,5 m. – 64,5 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.

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

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

KÁRASTÍGUR 7, 101 RVK

MATTHILDUR SUNNA

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

89.9M

690 4966

Virðulegt þriggja hæða, tæplega 170 fm. einbýlishús með glæsilegu og
klassísku yﬁrbragði, þar af eru 140,0 fm. skráðir. Fjögur svefnherbergi,
með möguleika á ﬁmmta. Einnig möguleiki á sér íbúð í kjallara.

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

44.9M

MATTHILDUR / KJARTAN

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

GRUNDARSTÍGUR 9, 101 RVK

MATTHILDUR SUNNA

93.9M

690 4966

Verð 99.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

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

GAGNHEIÐI 17, 800 SELFOSS

MATTHILDUR SUNNA

32.5M

690 4966

Fallegt, tæplega 185 fm. einbýlishús með glæsilegu og klassísku
Sex ný iðnaðarbil með milliloftum. Bilin skilast með greinatöﬂu með
yﬁrbragði, þar af eru 170,5 fm. skráðir. Húsið er á þremur hæðum og vinnutengli og ídráttarrör fyrir stofnkapal frá inntaksrými komið í
skiptist í tvær íbúðir í dag. Búið er að taka húsið mikið í gegn.
gólfplötu. Heit og köld inntök.

HOLTSVEGUR 23-25, 210 GBR

53.5M

HJALTABAKKI 14, 109 RVK

MATTHILDUR SUNNA

MATTHILDUR / KJARTAN

HEIMILD FYRIR SKAMMTÍMALEIGU - 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.

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

36.9M

690 4966

3ja herb. íbúð á 4 hæð í nýlegu lyftuhúsið ásamt stæði í bílageymslu. Fjögurra herbergja, 105,1 fm. íbúð á annarri hæð. Fínar svalir í
Íbúðin skiptist í anddyri, hol/stofu, eldhús, baðherbergi og tvö
suður. Geymsla í sameign.
svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar 1. júlí.

VESTURBERG 195, 111 RVK

57.9M

HVERFISGATA 49, 101 RVK

34.9m
OP
IÐ

MATTHILDUR / KJARTAN

MATTHILDUR SUNNA

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.

DALSEL 3, 109 RVK

72.9M

690 4966

ÁÆTLUÐ AFHENDING Í LOK JÚLÍ – TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA
Endaraðhús, 164,2 fm.á þremur hæðum. Möguleiki á aukaíbúð með
sér inngangi á jarðhæð.

DVERGABAKKI 22, 109 RVK

34.9M

HÚ
S

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR 692 0149
Opið hús mánudaginn 1. júlí. klukkan 17:30-18:00. Falleg
2ja herbergja íbúð í fallegu og vel við höldnu húsi teiknuðu af
Sigvalda Thordarsyni. Húsið er á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.

SÖLUMANN

VANTAR
TIL STARFA Á STAKFELL
NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR
ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

663 2508

218,8 fermetra mikið endurnýjað fallegt raðhús á þremur hæðum.
Glæsilegt eldhús og stofur á 1.hæð, vandaðir sólpallar, fjögur
herbergi og nýtt glæsilegt baðherbergi á annarri hæð.

KJARTAN GUÐMUNDSSON

663 4392

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON

Í SÍMA 820 2399

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27, MÁNUDAG OG MIÐVIKUDAG KL. 17.00 - 18.00

Efstaleiti 19-27 og Lágaleiti 1-9

VANDAÐAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR SEM HENTA MISMUNANDI FJÖLSKYLDUSTÆRÐUM
Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverﬁ í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og
falleg útivistarsvæði.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna fyrir utan
votrými. Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman
efni og liti á innréttingum.
Sér bílastæði í bílageymslu með flestum íbúðum.

Hreiðar Levý Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Hrafnhildur Björk
Baldursdóttir
löggiltur fasteignasali
hrafnhildur@eignamidlun.is
Sími 862 1110

OPIÐ HÚS, ÞRIÐJUDAG KL. 17.00 - 17.45

Hverﬁsgata 85

Í HÚSINU ERU 70 FALLEGAR OG VEL HANNAÐAR 2-4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR
Skjólgóður inngarður og gönguleiðir eru hannaðar af landlagsarkitekt hússins. Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta
Baróns- og Laugavegsreit með nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum auk nýbygginga. Hverfið liggur ákaflega vel við
samgöngum og styður vel við bíllausan lífsstíl fyrir þá sem það kjósa.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

·
·
·
·

íbúðir skilast fullbúnar án megin gólfefna
flísar á votrýmum
innfeld lýsing og steinn á borðum
öllum íbúðum fylgir sér stæði í bílakjallara

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

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

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

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

Anna Ólafía Guðnadóttir

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

íslenskufræðingur

Kleppsvegur 62, 104 Rvk., íbúð fyrir eldri borgara

Markarﬂöt 57, 210 Garðabæ, einbýli á einni hæð

Kaplaskjólsvegur 93, 6.h.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 1.7. KL. 16:30-17
OP
IÐ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2.7. KL. 16:30-17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 3.7. KL. 16:30-17

HÚ

OP

IÐ

S

OP
HÚ

IÐ

S

HÚ

Kleppsvegur 62, íbúð á 4. hæð (bjalla 42) fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin er 75,6 fm
ásamt 3,3 fm geymslu á 1. hæð, samtals 78,9 fm. Aðgangur að veislusal á 2. hæð. Eitt
svefnherbergi. Parket og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt útsýni.
Yﬁrbyggðar svalir í suður. Íbúðin er laus við kaupsamning. Stutt í þjónustu á Hrafnistu.
Verð 41,9 millj.

Vandað rúmlega 200 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í enda
götu. Húsið er með 4 svefnherbergjum. Það er talsvert endurnýjað, stendur hátt í
götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50 fm. og húsið um 150 fm.
Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og nýjum heitum potti.
Verð 85,9 millj.

Kaplaskjólsvegur 93, 6. hæð: Ca. 117 fm vel skipulögð útsýnisíbúð í lyftublokk á
frábærum stað í vesturborginni. Svalir í Norðvestur og suðaustur. Frábært útsýni
til sjávar og fjalla. Rúmgoðar stofur. þrjú svefnherbergi teiknuð, sjónvarpshol o.ﬂ.
Þvottaherb á hæð.
Verð 58,9 millj.

Opið hús mánudag 1.7.kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Opið hús þriðjudaginn 2.júlí kl. 16:30-17:30, verið velkomin.

Opið hús miðvikud. 3.7. kl. 16:30-17. Verið velkomin.

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk., einbýli.

Sumarhús við Þingvallavatn.

OPIÐ HÚS FIMMTUD. 4.7. KL. 16:30-17

EINSTÖK STAÐSETNING.

OP

IÐ

HÚ

S

Óskum eftir

S

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

C.a. 177 fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru rúmgóðar stofur
með arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður. Húsið er stórglæsilega innréttað
og öll vinna hin vandaðasta. Skipti möguleg á minni eign.
Opið hús ﬁmmtud. 4.7. kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Frábært útsýni yﬁr vatnið. Stór lóð. Einstakt tækifæri til að eignast
sumarhús í þessari náttúruparadís.
Verð 16,5 millj.

- Minni sérbýlum á höfuðborgarsvæðinu á skrá fyrir áhugasama
kaupendur.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Hvað kostar eignin mín?

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sigurbjörn Skarphéðinsson

Rakel Salóme Eydal

Ásta María Benónýsdóttir

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

löggiltur fasteignasali,
sími 897-8061
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Grundartangi 42, Mosfellsbæ - Bókið skoðun

Austurgata 26 - Bókið skoðun

Hraunbær 90 - Opið hús

Raðhús með sérinngangi og útgengi frá stofu út í hellulagðan suðurgarð á þessum vinsæla stað í Mosfellsbæ. Um er að ræða 2ja herbergja
íbúð. Lýsing: Anddyri, gangur, svefnherbergi, baðherbergi, stofa, eldhús
og geymsla innan íbúðar. Tvö stæði fylgja húsinu.
Verð 36,2 millj.

Mikið uppgerð 2ja herbergja íbúð á góðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar,
6 íbúðir í húsinu. Lýsing: Herbergi, stofa, baðherbergi, eldhús og
sérgeymsla ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Aðkoman að íbúðinni er á
tvo vegu, að framanverðu og bakatil. Íbúðin er á jarðhæð. Virkilega falleg íbúð, hér þarf bara að ﬂytja inn og stinga kafﬁkönnunni í samband.
Verð 29,9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 2. júlí frá kl. 17:00-17:30. Rúmgóð 3ja herb. íbúð
með aukaherbergi í kjallara. Lýsing. Forstofa, stofa, svalir, eldhús, tvö
svefnherbergi, baðherbergi og í kjallara er geymsla og herbergi sem
veitir möguleika á leigutekjum. Húsið er allt nýlega viðgert og málað
(2018), nýir gluggar og gler á austur- og norðurhlið og þak endurnýjað.
Gler á öðrum hliðum hússins var endurnýjað eftir þörfum. Rafmagn er
endurnýjað og rafmagnstöﬂur endurnýjaðar. Verð 36,9 millj.

4ra herbergja

Raðhús

Einbýlishús
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Álfheimar 60 - Opið hús

Unufell 42 - Opið hús

Kársnesbraut 59 - Bókið skoðun

Opið hús miðvikudaginn 3. júlí frá kl. 17:00-17:30. Björt falleg og vel
skipulögð endaíbúð með útsýni yﬁr Laugardalinn. Íbúðin er 105,5 fm2 ,
4ra herbergja á 3.hæð við Álfheima 60, Reykjavík. Húsið er teiknað af
Sigvalda Thordarssyni. Lýsing: Forstofa, stofa, eldhús, baðherbergi,
svefnherbergisgangur, þrjú svefnherbergi og sérgeymsla. Gluggar eru á
þrjá vegu og góðar suðursvalir. Verð 47 millj.

Opið hús þriðjudag, 2. júlí , frá 17:30 - 18:00. Virkilega fallegt mikið
endurnýjað endaraðhús á einni hæð ásamt frístandandi bílskúr. Samtals
159,2 fm. Miklar endurbætur hafa verið gerður á húsinu mest á árunum
2006-7. Dregið var í nýtt rafmagn, loft klædd og innfeld halogen lýsing
sett. Þakefni endurnýjað ásamt því að þakglugga í forstofu/holi var lyft
upp sem gefur góða birtu. Verð 62,5 millj.

Gott einbýlishús á einni hæð með stórum bílskúr við Kársnesbraut,
Kópavogi. Stærð húss er 133,0 fm. og bílskúrs 102,7 fm. Forstofa og
aðstöðuhús ca. 15 fm. eru ekki inn í birtri stærð eignarinnar.
Lýsing. Forstofa, fataherbergi, hol/sjónavarpsstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofa, eldhús og geymsla. Bílskúr með
þaksvölum. Geymsla undir útitröppum. Verð 79,5 millj.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár
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Allur matur fer vel í mig og
uppþemban horfin
Enzymedica er fjölbreytt vörulína af öflugum meltingarensímum sem bæta meltinguna og gefa
okkur aukna orku ásamt því að losa fólk við fjölmörg vandamál sem tengjast erfiðri meltingu.

F

ærðu í magann, uppþembu
og loft þegar þú borðar
steik? Verki ef þú leyfir þér
smá mjólkurvörur? Sumir fá líka
óþægindi, uppþembu og vindverki
eftir máltíðir og eiga jafnvel erfitt
með svefn en vita ekki af hverju.
Afar líklegt er að þetta tengist
skorti á meltingarensímum, sem er
algengt vandamál því þau sjá um
niðurbrot fæðunnar.

Uppþemba og
óreglulegur hjartsláttur
Ásdís Sól. Sigurðardóttir hefur
átt við mikil magaónot að stríða
en síðan hún kynntist meltingarensímunum frá Enzymedica
hefur mikið breyst. Hennar saga
er svona:
„Í áratugi hef ég átt við
óþægindi í maga að stríða sem
hefur einnig valdið óreglulegum hjartslætti þegar ég leggst
niður. Fyrir um ári síðan fór ég
að taka inn meltingarensím frá
Enzymedica og við það hurfu öll
óþægindi. Allur matur fer núna
vel í mig og uppþemban er horfin, ef ég tek Digest Gold, en eftir
að hafa prófað allar tegundirnar
líkar mér best við það. Um leið
og ég sleppi því að taka ensímin verð ég strax ómöguleg, á
erfitt með að liggja út af og þá
verður svefninn líka slæmur.
Mér finnst engin meltingarensím virka eins vel og þessi frá
Enzymedica en ég hef alltaf
tekið ráðlagðan skammt
nema fyrstu vikurnar þá
tók ég stundum aukalega
fyrir svefninn ef mér leið
illa vegna uppþembu.“

Ensím brjóta niður fæðuna
Meltingarensím eru af mörgum
tegundum og hafa öll mismunandi hlutverk en hjá öllum
hefst meltingin í munninum. Þar
eru fyrstu meltingarensímin sem
fæðan kemst í snertingu við og
hefja þau niðurbrot á kolvetnum. Í
maganum taka svo fleiri tegundir
af ensímum við og brjóta meðal
annars niður prótein, fitu og laktósa. Stundum gerist það þegar við
borðum of mikið og/eða að samsetning matarins er það slæm, að
líkaminn nær ekki að „lesa skilaboðin rétt“ eða getur ekki framleitt nægilega mikið af ensímum.
Þetta getur valdið vandamálum
hjá fjölmörgum. Ekki bara magaónotum, þreytu, fæðuóþoli eða
öðrum kvillum, heldur getur það
gerst að við fáum ekki þá næringu
sem maturinn á að skila okkur.

Hverja vantar meltingarensím?
Afleiðingar vegna skorts á
meltingarensímum geta verið
víðtækar og hugsanlega finnum
við fyrir öðrum einkennum en
meltingarónotum. Einkenni skorts
á ensímum geta verið:
● Brjóstsviði Vindverkir Uppþemba Kviðverkir & ógleði Bólur
Nefrennsli Krampar í þörmum
Ófullnægt hungur
● Exem Höfuðverkur Skapsveiflur
Liðverkir Húðkláði Húðroði
Svefnleysi

Nokkrar staðreyndir um
ensím
Ensím á bætiefnaformi geta dregið
úr einkennum fæðuóþols og
hjálpað þörmunum að ná eðlilegri virkni þannig að þeir virki

Ásta Sól. SIgurðardóttir finnur mikinn mun á heilsu sinni með Digest Gold.

betur en nokkru sinni fyrr. Með
inntöku getur fólk skilað meiru frá
sér en áður og reglulegar, hungurtilfinning minnkar eða hverfur
því næringin úr fæðunni nýtist
líkamanum betur. Orkan eykst
og geta ensím hreinlega hjálpað
heilbrigðu fólki að verða enn heilbrigðara.

Enzymedica

áhrif á lyf og hafa ekki áhrif á aðra
líkamsstarfsemi.
Það sem ensímin frá Enzymedica hafa umfram öll önnur
meltingarensím er að þau eru
unnin með aðferð sem kallast
Therablend. Það þýðir að mörgum
stofnum ensíma er blandað saman
og verða þau ekki virk fyrr en þau
vinna á mismunandi pH- gildum
og ná þau þannig að melta hvert
orkuefni mun betur og hraðar.
Ensím sem unnin eru með þessari
aðferð hafa mælst á bilinu 5 til 20
sinnum öflugri og vinna meira
en sex sinnum hraðar en önnur
leiðandi meltingarensím.
Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og
heilsuhillur verslana

Betri svefn
og hjartsláttaróreglan er
horfin eftir að ég
fór að taka Digest
Gold meltingarensímin.
Ásdís Sól. Sigurðardóttir

Til eru fjórar tegundir meltingarensíma frá Enzymedica og fer það
eftir einkennum hvað hentar best.
Þau eru tekin inn með máltíðum,
hvort sem um eina, tvær eða þrjár
stórar máltíðir er að ræða og það
geta allir notað þau. Þau hafa
engar aukaverkanir, geta ekki haft

Hair Volume – fyrir líﬂegra hár
Aldrei haft jafn þykkt hár
„Eftir að hafa misst allt hár í krabbameinsmeðferð
byrjaði ég að taka Hair Volume frá New Nordic.
Eftir 4-6 vikur fór hárið að vaxa aftur og ég hef
aldrei haft jafnt löng augnhár, þykkar augabrúnir
og þykkt hár eins og núna og það hvarflar ekki
að mér að hætta að taka þetta bætiefni inn.“
Edda Dungal
Sölustaðir: Flest apótek, heilsuhús og heilsuhillur stórmarkaða

H i VVolume
Hair
l
inniheldur
i ih ld jurtir
j i og b
bætiefni
i f
sem sem eru mikilvæg fyrir hárið og getur
gert það líflegra og fallegra.
Nánar á artasan.is

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Atvinnuhúsnæði

Þjónusta

Fannberg

FRÍSTUNDABIL.

Fasteignasala

TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. Lager
eða geymsla. Leiga: 99 þús.
Facebook: Steinhella 14. Sími: 6616800

Pípulagnir

sími 487-5028
gudmundur@fannberg.is

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

SUMARHÚS Í RANGÁRÞINGI

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

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

Hjólbarðar

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

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

VY-ÞRIF EHF.

Atvinna óskast

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

Sími
Sími
í

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Bókhald

568 2444
568
2444
Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

– www.asbyrgi.is

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

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

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
Ingileifur Einarsson - Löggiltur fasteignasali.

BUÐGULÆKUR 2, efri sérhæð og bílskúr
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 1. JÚLÍ. KL. 17:15 - 17:45
OP

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

Búslóðaflutningar

Varahlutir

Til sölu er 58 fm sumarhús í Ketilhúshaga við Hróarslæk í
Rangárþingi ytra. Í húsinu er sambyggð stofa og eldhús, tvö
svefnherbergi, baðherbergi, salerni og svefnloft. Hitaveita er í
húsinu og heitur pottur á verönd. Lóðin er 5.068 leigulóð, sem er
með miklum trjágróðri.
Verð kr. 17.000.000.
Nánari upplýsingar og myndir á www.fannberg.is.

Hreingerningar

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

TECHKING VINNUVÉLADEKK

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

Atvinna

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

Málarar

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

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt
27, 105

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Til sölu 5-6 herb. 125 vel skipulögð efri sérhæð í ﬁmm íbúða húsi, ásamt
33 fm bílskúr. Íbúðin skiptist m.a. í 4 svefnherbergi á sérgangi, mjög stórt
eldhús og stóra og bjarta stofu. Tvennar svalir. Í kjallara er sérgeymsla og
sameiginlegt þvottaherbergi. Mjög góður bílskúr. Frábær staðsetning rétt
við sundlaugarnar. Laus strax! Verð kr. 67.0 millj.

Upplýsingar í síma 782 8800

Nudd
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín

Til bygginga

Spádómar
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

Keypt
Selt
Bátar

Til sölu

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

Allt fyrir
vöruhús og lager

Húsnæði

Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í
s. 661 7000

Til leigu 3ja herb. íbúð,
langtímaleiga. Vesturbær Kóp.
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

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

TA K T I K 2 5 2 8 #

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

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum
netfangið fasteignir@rikiskaup.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

BAKKAKOT 1,
880 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – JÖRÐ

Um er að ræða jörðina Bakkakot 1 ásamt íbúðarhúsi, fjósi,
fjárhúsum og ﬂeiri byggingum. Jörðin er staðsett í Meðallandi í
Vestur-Skaftafellssýslu með aðkomu frá Meðallandsvegi. Stærð
er 458 hektarar, þar af er ræktað land skráð 55,4 hektarar. Um
er að ræða bújörð en ekki hefur verið stundaður þar hefðbundinn búskapur um árabil. Jörðin er ﬂatlend og talin henta
vel til ræktunar og akuryrkju. Jörðinni fylgja 226,5 ærgildi.
Jörðin er í um 60 km akstursleið frá Vík, um 40 km frá Kirkjubæjarklaustri og um 250 km frá Reykjavík. VERÐ: 49,9 MKR.

STAÐARFELL, 371 BÚÐARDAL
– SKÓLI/HÓTEL

Um er að ræða ﬁmm byggingar sem hýst hafa starfsemi SÁÁ
frá árinu 1980. Öllum byggingunum hefur verið ágætlega
við haldið. Heildarstærð húsa er talin vera um 1293 m2 og
lóðar um 1,64 ha. Náttúrufegurð er mikil og staðsetning er á
rólegum og fallegum útsýnisstað til suðurs yﬁr Hvammsfjörð
og Skógarströnd. Staðarfell er í um 30 mínútna aksturfjarlægð
frá Búðardal og um 2,5 klst. frá Reykjavík. Einstök eign á sögufrægum stað. VERÐ: 58 MKR.

SVEINTÚN 2, GRÍMSEY
- EINBÝLISHÚS

Um er að ræða ﬁmm herbergja 116,3 m2 íbúðarhús í Grímsey,
fyrst byggt árið 1942 en viðbygging er frá árinu 1971. Húsið
stendur á fallegum stað við aðalgötuna í Grímsey og rétt ofan
við Stertuvík. Húsið er á einni hæð og er selt á sér afmarkaðri
1.500 m2 leigulóð. VERÐ: 4,9 MKR.

VÖLUTEIGUR 6, 270 MOSFELLSBÆ
– ATVINNUHÚSNÆÐI.

Um er að ræða steinsteypt húsnæði á tveimur hæðum, byggt
árið 1962 sem atvinnuhúsnæði. Birt stærð er 270,5 m2.
Á jarðhæð er stór ﬂísalagður salur með kerﬁslofti. Gluggar eru
á framhlið. Lofthæð er ca. 3,2 m. Á efri hæð er salur, eldhúsaðstaða, ágætis herbergi og baðherbergi með sturtuklefa.
Plastparket á gólfum. Úr herbergi er útgengt út á svalir sem
snúa til suð-vesturs. Eignin er eining í stóru húsnæði þar sem
hver eigandi hefur yﬁr sambærilegu bili að ráða.
VERÐ 44,9 MKR.

Frekari upplýsingar má ﬁnna á heimasíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi
Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali
Hilmar Þór Bryde, Löggiltur fasteignasali
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali
Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.
Gunnar Gunnarsson viðskiptafræðingur

Stofnað

1983

Sími 520 7500

VIÐ KUNNUM AÐ META EIGNINA ÞÍNA

BYGGÐARHORN – BÚGARÐUR – SELFOSS

ÁSKOT – JÖRÐ – ÁSAHREPPI

ÁLFHELLA 4 – ATVINNUHÚSNÆÐI – HFJ.

Nýkominn í einkasölu glæsilegur fullbúinn búgarður með ca 1.100
fm nýlegum húsakosti þ.e.a.s. stórglæsilegt 310 fm einbýli,
hesthús, reiðskemma, vélahús, gestahús o.ﬂ. samtals 700 fm.
Eignarland. Sjón er sögu ríkari. Eign fyrir vandláta. Verðtilboð.

Í einkasölu jörðin Áskot þ.e. nýlegt einbýli og nýlegt útihús samtals
ca 900 fm. U.þ.b. 30 hektara grasi vaxið land, einnig er mikill trjágróður. Heitt vatn. Frábær staðsetning á Suðurlandi. Verðtilboð.

Nýkomið glæsilegt vandað 94,4 fm atvinnuhúsnæði (tvær hæðir).
Á jarðhæð eru góðar innkeyrsludyr. Frábær rúmgóð lóð. Afhendist
fullfrágengið að innan og utan. Lóð malbikuð. Verð 26,4 millj.

HVALEYRARBRAUT 27 – ATHVINNUH. – HFJ.

BÆJARHRAUN 24 – ATVINNUHÚSNÆÐI – HFJ.

ÖGURHVARF 2 – ATVINNUHÚSNÆÐI – KÓP.

Nýkomið sérlega gott nýlegt endabil með góðri lofthæð og
innkeyrsludyrum. Húsnæðið er 315 fm, að auki er 68,2 fm efri hæð
með góðum gluggum. Samtals 384 fm. Góð aðkoma, malbikuð lóð.
Laust strax. Verðtilboð.

Nýkomið sérlega gott atvinnu/geymsluhúsnæði á besta stað í
Hafnarﬁrði. Húsnæðið er 62,7 fm þar af er 21,2 fm milliloft. Innkeyrsludyr. Húsnæðið er nánast allt endurnýjað á vandaðan máta.
Verð 19,9 millj.

Til sölu eða leigu. Glæsilegt og nýlegt 282 fm atvinnuh./verlsunarhúsnæði. Gott auglýsingagildi. Um er að ræða endabil á
þessum frábæra stað með innkeyrsludyrum. Góð aðkoma og næg
bílastæði. Húsnæðið er laust strax og er til sýnis. Verðtilboð.

EINHELLA 5 – ATVINNUHÚSNÆÐI – HFJ.

KELDUGATA 13 - URRIÐAHOLT – GARÐABÆR

GOÐATÚN 21- EINBÝLI – GARÐABÆR

Glæsilegt 215,2 fm bil með tveimur háum innkeyrsludyrum, mikil
lofthæð. Hiti í gólfum. Lóðin er óvenju stór og malbikuð. Rúmgóður
sérafnotaréttur fyrir hvert bil. Framtíðarstaðsetning í Hfj. Aðeins
tvö bil eftir. Verð 57,2 millj.

Nýkomið á sölu glæsilegt nýtt einbýli samtals 245 fm. Afhendist
fullbúið að utan, tilbúið undir tréverk að innan. Frábær staðsetning
og útsýni. Til afhendingar ﬂjótlega. Verðtilboð

Nýkomið í einkasölu mikið endurnýjað og fallegt einbýli á einni
hæð með innbyggðum bílskúr, samtals 170 fm. Suðurgarður með
pöllum og heitum potti. Sjón er sögu ríkari.Verð 69,9 millj.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR HELGI JÓN HARÐARSON SÖLUSTJÓRI 893-2233 EÐA HELGI@HRAUNHAMAR.IS
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MÁNUDAGUR

Maasai fólkið í Ngorongoro gígnum
Ljósmyndasýning
Kristjáns Maack í
Ramskram, Njálsgötu.

Þegar öllu er á
botninn hvolft þá
er Maasai fólkið
sem ég heimsótti
í Ngorongoro
gígnum ekki
ólíkt íslenskum
bændum í íslenskum sveitum.

K

ristján Maack ljósmyndari sýnir ljósmy nd ir sína r ú r
seríunni „Nomad“
í Ramskram sýningarrýminu á Njálsgötu 49 í Reykjavík. Þar gefur að
líta myndir sem Kristján tók af af
Maasai fólkinu í Ngorongoro gígnum í Tansaníu. Heiti sýningarinnar,
Nomad, vísar til Maasai sem hirðingja. Þeir eru taldir eiga uppruna
sinn á Nílar-svæðinu í Afríku eða
Suður-Súdan. Þaðan f luttust þeir
búferlum og urðu ráðandi íbúar
á stóru svæði í Sigdalnum mikla í
Austur-Afríku, sem liggur í gegnum
Kenýa og Tansaníu. Maasai-menn
eru um milljón manns.
Kristján segir þetta vera hluta
af víðtækara ljósmyndaverkefni. Undanfarin sjö ár hefur
hann ferðast víða um heim og
ljósmyndað ólíka þjóðf lokka og
þjóðernishópa í þeim tilgangi að
varpa ljósi á menningararf leifð
þeirra. Þessi menningarbrot eru
áhugaverð sem og fjölbreytileiki
lifnaðarhátta þeirra, séreinkenni
og baráttan við að viðhalda arfleifðinni.
„Það sem dregur mig áfram við
að taka myndir af þjóðf lokkum
líkt og Maasai fólkinu, munkum
í Himalajafjöllum og bedúinskra
hirðingja Norður-Afríku er fyrst og
fremst hvað það er fallegt og myndrænt í umhverfi sínu og siðum,“
segir Kristján. Hann segir að tíminn
verði að leiða í ljós hvort viðfangsefnið rati í bók eða á sérsýningar.
„Þegar öllu er á botninn hvolft þá
er Maasai fólkið sem ég heimsótti
í Ngorongoro gígnum ekki ólíkt
íslenskum bændum í íslenskum
sveitum sem bjóða ferðafólki heim
á bæ sinn til að sýna gamla arfleið og lifnaðarhætti dagsins í dag.
Bæði íslenski bóndinn og Maasai

Kristján Maack

Undanfarin sjö ár hefur Kristján ljósmyndað ólíka þjóðflokka og hópa.

hirðinginn eru í ferðaþjónustu hver
á sinn hátt. Breyttir tímar kalla á
nýjar aðferðir við að afla lífsviðurværis,“ segir Kristján.
„Ég hef ferðast víða um heim og
kynnst ýmsum hirðingjahópum,
allar eiga það sameiginlegt að
halda fast í fornar siðvenjur og eru
að kljást við það að viðhalda þeim í
nútíma þjóðfélagi.“
Kristján vonast til þess að sýningin
hvetji sem flesta til að opna hug sinn
og sjá veröldina í sem víðustu ljósi.
Rakel Pálsdóttir mannfræðingur
segir að Maasai fólkið sé að upplifa
miklar menningarlegar breytingar

og hafi á skömmum tíma þurft
að aðlagast nýjum félagslegum,
pólitískum, efnahagslegum, trúarlegum og umhverfislegum aðstæðum. Um leið berst það fyrir því að
halda í fornar hefðir, trú og gildi.
„Á nýlendutímanum í Kenýa var
mikið af landi Maasai manna tekið
af þeim og meðal annars lagt undir
búgarða og verndarsvæði. Þannig hefur þrengt að þeim sem gerir
það að verkum að f leiri og f leiri
hverfa að hluta eða alfarið frá hjarðmennskunni,“ segir Rakel.
Hún segir að í seinni tíð hafi
stjórnvöld lagt bann við mörgum

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristín Önundardóttir
frá Neskaupstað,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði
fimmtudaginn 27. júní.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
fimmtudaginn 11. júlí kl. 13.00.
Bjarni Gunnarsson
Salóme Rannveig Gunnarsdóttir
Kristján Gunnarsson
Haraldur Gunnarsson
Kristjana Una Gunnarsdóttir

Gerður Gunnarsdóttir
Þorkell Guðmundsson
Hrafnhildur H. Rafnsdóttir
Kolbrún Jónsdóttir
Kristján Hjálmar
Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

hefðum Maasai. „Maasai hafa veitt
þessum breytingum nokkra mótspyrnu og virða til að mynda að
vettugi tilmæli stjórnvalda um að
beita nautgripum sínum á ákveðin
svæði. Þessi andspyrna hefur átt
sinn þátt í að skapa rómantíska
mynd af Maasai sem ósnortnu samfélagi.“
Þessar öru breytingar hafa haft
mikil áhrif á lifnaðarhætti Maasai.
Þeim reynist sífellt erfiðara að finna
jafnvægið milli hefðbundinna lifnaðarhátta hjarðmennskunnar og
meira félagslega viðurkennds lífsstíls í hinu vestræna alþjóðasamfélagi.
Margir Maasai menn hafa sest
að í eða við borgirnar og eru farnir
að stunda búskap eða aðra atvinnu
meðfram hjarðmennskunni. Þá hafa
Maasai nýtt sér áhuga ferðamanna
sem sjá þá sem holdgervingu hinnar
„raunverulegu“ Afríku, álfu sem er
gersneydd tækni, ættbálkar búa í
leirkofum og eyða dögunum við
veiðar og hjarðmennsku í sátt við

umhverfi sitt. Margir ættbálkar og
þorp bjóða ferðamenn velkomna að
fylgjast með hluta af athöfnum daglegs lífs gegn gjaldi og taka þannig
virkan þátt í túrisma svæðisins.
Það eru ekki síst þessar andstæður, gamli og nýi tíminn, sem
hafa heillað Kristján Maack ljósmyndara. Hvernig yngri kynslóðum Maasai tekst að varðveita
fornar hefðir, siði og venjur, en um
leið aðlagast heimi sem krefst þess
í vaxandi mæli að þeir breyti lífsháttum sínum. Þetta samspil hins
nýja og hins gamla ásamt litadýrð,
fallegu handverki og táknrænum
athöfnum eru myndrænn fjársjóður sem næmt auga ljósmyndarans
fangar á filmu.
Kristján lauk ljósmyndaranámi
frá Brooks Institute of Photography
í Santa Barabara Kaliforníu 1993
og hefur starfað við ljósmyndun og
myndað fyrir fyrirtæki, auglýsingastofur og útgáfufyrirtæki á Íslandi
og víðar.
david@frettabladid.is

Útför móður okkar
og tengdamóður,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Evu Harne Ragnarsdóttur

Sigurlaug Björnsdóttir

verður gerð þriðjudaginn 2. júlí kl. 15
frá Áskirkju í Reykjavík.
Greta Önundardóttir
Ásgeir Önundarson
Ragnar Önundarson
Páll Torfi Önundarson

Páll Halldórsson
Riszikiyah Hasansdóttir
Áslaug Þorgeirsdóttir
Kristín Hanna Hannesdóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Ásgeirsson
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 25. júní sl.
Útför hans fer fram frá Seljakirkju
fimmtudaginn 4. júlí kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð. Þeim sem
vildu minnast hans er bent á Alzheimersamtökin.
Steinunn Ósk Magnúsdóttir
Jón Ingólfur Björnsson
Ásgeir Björnsson
Alma E. Kobbelt
Fanney Magga Jónsdóttir
Jóhanna Björnsdóttir
Halldór Magnússon
Guðbjörg Björnsdóttir
Gunnar B. Sigurgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Vífilsstöðum
mánudaginn 24. júní.
Útför hennar fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 3. júlí kl. 13.00.
Björn Pálsson
Páll Björnsson
Ingibjörg Sigurðardóttir
Guðfinna Björnsdóttir
Bjarnsteinn Þórsson
Björn, Anna, Árni, Sigurbjörn og Sigurlaug

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Karlsson
bifreiðarstjóri,
Barðastöðum 45,
Reykjavík,
varð bráðkvaddur á heimili sínu
þriðjudaginn 25. júní. Útför hans fer fram frá
Grafarvogskirkju mánudaginn 8. júlí kl. 13.00.
Svanhvít Magnúsdóttir
Garðar Gunnarsson
Bertha Eronsdóttir
Sævar Guðmundsson
Sigríður Inga Guðmundsdóttir
Magnús Ingi Guðmundsson
Ólöf Jóhannsdóttir
Auður Ósk Guðmundsdóttir
afabörn og langafabörn.
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MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Norðaustan 5-15 m/s,
hvassast NV- og V-lands.
Skúrir á austanverðu
landinu og él á heiðum
í nótt, annars úrkomulítið.Norðlæg átt í dag,
víða 3-8 m/s. Léttir til á
SV- og V-landi, en smáskúrir A-lands fram eftir
degi. Norðvestan 8-15 á
norðausturhorninu um
kvöldið og rigning við
ströndina. Hiti 5 til 15
stig að deginum, svalast
á NA-landi en hlýjast
SV-lands.

LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik
Bhend átti leik gegn Senn í
Zürich árið 1956.
1. Dxh7+! Kxh7 2. hxg6+ Kxg6
3. Hh6+ Kxg5 4. Kf3# 1-0. Á
www.skak.is má finna ítarlega
úttekt um skákstríð í Noregi sem
snýr að stuðningi veðmálafyrirtækis við norska skáksambandið. Heimsmeistarinn, Magnús
Carlsen,hefur boðað stofnun nýs
taflfélags. Skákdálkahöfundur
verður í viðtali á morgunvakt
Rásar 1 kl. 7.30 um málið.
www.skak.is: Ofurmót í Zagreb.
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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.

2

LÓÐRÉTT
1 Hópast
2 Gusta
3 Heiður
4 Lykt
7 Í framför
9 Skrölt
12 Gildi
14 Legstaður
16 Tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 skæla, 5 aur, 6 nv, 8 flagga, 10 na, 11
lax, 12 vana, 13 slæm, 15 tegund, 17 girni.
LÓÐRÉTT: 1 safnast, 2 kula, 3 æra, 4 angan, 7
vaxandi, 9 glamur, 12 vægi, 14 leg, 16 nn.

Skák

LÁRÉTT
1 Gretta
5 Peningur
6 Átt
8 Veifa
10 Átt
11 Fiskur
12 Gelda
13 Torveld
15 Gerð
17 Fiskilína

Pondus

Eftir Frode Øverli

Þetta ber kannski frekar skjótt
að, mín fagra. En mig langar
endilega að gefa þér þessa
perlufesti.

Og það besta við þessa
perlufesti er að það má
nýta hana í margt!

N...I...R...
Nirfill!

Losaðu
mig!

Ný
ý frá
á Webe
er

Weber Pulse 2000
rafmagnsgrill

Ó,
Ívar!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, ég...
ó.

• Innbyggð iGrill tækni
• Weber iGrill app
• Stafrænn hitamælir
• Hrein orka

Skiptir
engu.

Að festa klósettsetuna
uppi með
keðju?

Annars kemur
mamma inn og
reynir að tala við
mig á meðan ég er í
sturtu.

Fulllkom
mið
ð á sva
alirn
narr

weber.is

Barnalán

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Getum við
borðað kvöldmatinn fyrir
framan sjónvarpið?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ha? Alls
ekki!

Við ætlum að setjast til
borðs eins og siðmenntað
fólk.

Mig langar ekki að sjá
hvernig ósiðmenntað
fólk borðar.

Sjáðu öll
tilboðin á
kunigund.is

allt að

70% AFSLÁTTUR

sérverslun með vandaðar gjafavörur
Kringlan · Glerártorg · kunigund.is
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Tíminn og vatnið og ástin
BÆKUR

Blá

★★★★★
Höfundur: Maja Lunde
Þýðandi: Ingunn Ásdísardóttir
Útgefandi: Forlagið
347 blaðsíður
Rithöfundurinn Maja Lunde er einn
vinsælasti rithöfundur Norðmanna
um þessar mundir. Fyrsta fullorðinsskáldsaga hennar, Saga býflugnanna, sló rækilega í gegn um allan
heim og Blá er önnur fullorðinssaga
hennar og hefur ekki hlotið síðri
viðtökur. Báðar eru bækurnar hluti
af loftslagsfjórleik þar sem ætlunin
er að kanna áhrif loftslagsbreytinga
í fortíð, nútíð og framtíð.
Sagan Blá gerist á tveimur tímabilum. Annars vegar fylgjum við
Signe, norskri konu á áttræðisaldri
sem lifir í okkar samtíma og hefur
horft upp á skemmdarverk á náttúrunni frá barnsaldri, séð dalinn
sinn, fossana og jökulinn eyðilagða
og ákveður að gera upp við fortíðina
með táknrænum hætti. Hins vegar
fylgjum við frönsku feðginunum
David og lítilli dóttur hans Lou í
Evrópu árið 2041 þar sem ekki hefur
rignt í fimm ár og vatn er mesta
munaðarvara sem völ er á. Þau búa í
flóttamannabúðum og draumurinn
er að komast norður þar sem vatn er

að fá. En landamærin eru lokuð og
vonin lítil. Sögurnar tengjast með
óvæntum hætti gegnum skútuna
Blá sem er í eigu Signe en David og
Lou finna á furðulegum stað.
Blá er ekki þægileg af lestrar,
óþægilega allt of nálægt samtímanum og líklegri framtíð, einmitt
núna þegar hitabylgja virðist ætla
að steikja meginland Evrópu enn
eitt sumarið. Maður á efri árum
stillti sér upp fyrir framan beltagröfu síðastliðinn þriðjudag til að
mótmæla virkjunum en virkjanir
eru einmitt sterkt leiðarstef í Blá,
fyrst vatnsaf lsvirkjanir og svo
vatnshreinsistöðvar. Lýsingarnar
á lífinu í vatnsflóttamannabúðunum eru áhrifamiklar sem og
hversu líkt líf David og Lou er
okkar lífi í dag áður en eldur
læsir sig í bæinn þeirra, eldur
sem er ekki hægt að slökkva því
það er ekkert vatn til. Það hversu
f ljótt þau feðgin fara frá því
að lifa því sem við myndum kalla
venjulegu, vestrænu lífi yfir í allsleysi og landleysi er áminning um
hvernig hlutir geta þróast og eru líklegir til að þróast ef við tökum ekki í
taumana og það bæði fast og fljótt.
En þrátt fyrir allt er ekki öll von úti
og lokin sýna svo ekki verður um
villst hvað er það eina sem er þess
megnugt að bjarga okkur.
Að áherslunni á umhverfismálin
slepptri er Blá einnig feiknavel

Myndin Síðasta haustið var tekin í Árneshreppi á Ströndum árið 2016.

Síðasta haustið frumsýnd á
Karlovy Vary kvikmyndahátíðinni

skrifuð og áhrifamikil skáldsaga sem gefur innsýn í okkar
nánustu samskipti, við þá sem við
elskum, við fjölskylduna og við
umhverfið og náttúruna.
Ingunn Ásdísardóttir þýðir söguna og ferst það vel úr hendi.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Blá er áhrifamikil
skáldsaga um áleitið efni en líka
mennsku, ást og von.

Er ferðavagninn
rafmagnslaus?

Kvikmyndin Síðasta haustið eftir Yrsu Roca Fannberg er 78 mínútna heimildarmynd um bændur sem
bregða búi á Krossnesi í
einum afskekktasta hreppi
landsins, Árneshreppi á
Ströndum. Þetta er önnur
heimildarmynd Yrsu, en
fyrsta mynd hennar Salóme var valin besta norræna heimildarmyndin á Nordisk
Panorama 2014 og var það í fyrsta
og eina sinn sem íslenskri heimildarmynd hefur hlotnast sá heiður.
Síðasta haustið hefur verið valin í
keppni á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Karlovy Vary í Tékklandi og
verður heimsfrumsýning myndarinnar þar í dag, 1. júlí. Hátíðin, sem
fer fram í 54. sinn í ár, hófst 28. júní

og mun standa yfir fram
til 6. júlí. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Karlovy
Vary er ein sú elsta í heiminum og er ein fárra svokallaðra „A“ hátíða.
Leikstjóri er Yrsa Roca
Fannberg og framleiðandi
myndarinnar er Hanna
Björk Valsdóttir og framleiðslufyrirtæki eru Akkeri Films og Biti aptan bæði. Stjórn
kvikmyndatöku var í höndum Carlos Vásquez Méndez og Federico Delpero Bejar sá um klippingu. Hljóðhönnuður var Björn Viktorsson, auk
þess sem tónlist er eftir Gyðu Valtýsdóttur. Myndin er tekin á 16mm
filmu, haustið 2016 í Árneshreppi
á Ströndum þegar fjórir bændur af
átta hættu búskap. - lb

Allir út að hjóla
TUDOR
Eitt mesta úrval landsins
af rafgeymum í allar
gerðir farartækja

Frístunda rafgeymar í miklu úrvali,
AGM
A
GM þ
þurr
urr rrafgeymar
afgeymar eða
eða lokaðir
lokaðir
sýrurafgeymar.

Veldu
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start með

TUDOR

Mikið
- Traust
og fagleg
þjónusta
alla leið
Mikiðúrval
úrval
- Traust
og fagleg
þjónusta

TUDOR

TUDOR
Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is • Opið virka daga kl. 8.15-17.30
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Greiðslukjör

ormsson

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

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

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

ORMSSON
PENNINN
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
ORMSSON
KS
SR BYGG
ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
BLÓMSTURVELLIR
ORMSSONHÚSAVÍKPENNINN
ORMSSON
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
ORMSSON SAUÐÁRKRÓKI
SR BYGG AKUREYRI
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
KS
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
AKRANESI
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SIGLUFIRÐI
VÍK -EGILSSTÖÐUM
PAN-NESKAUPSSTAÐ
VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
HELLISSANDI
KEFLAVÍK
BORGARNESI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SIGLUFIRÐI
HÚSAVÍK SÍMI 4712038
VÍK -EGILSSTÖÐUM
VESTMANNAEYJUM
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI
433 0300 SÍMIAKRANESI
SÍMI
421 1535 ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751
SÍMI
455 4500
SÍMI 467
1559 SÍMI 461AKUREYRI
5000 SÍMI 464 1515
SÍMI 477PAN-NESKAUPSSTAÐ
1900
SÍMI 481 3333
436 6655
SÍMI 421 1535
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 480 1160
SÍMI 456 4751
SÍMI 467 1559 SÍMI 461 5000 SÍMI 464 1515
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
SÍMI 455 4500
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DAGSKRÁ

Mánudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Útsvar 2015-2016
14.05 Enn ein stöðin
14.30 Maður er nefndur
15.10 Út og suður
15.35 Af fingrum fram
16.25 Ferðalok
16.55 Í kjölfar feðranna
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli Lalli færir ykkur allan
heiminn þegar hann grípur litina
sína. Hann er svo flinkur að teikna
hann Lalli.
18.08 Minnsti maður í heimi
Stuttir þættir um ævintýri
minnsta manns í heimi.
18.09 Símon
18.14 Refurinn Pablo Hugrakki
og uppátækjasami refurinn Pablo
flyst úr sveit í borg ásamt systkinum sínum.
18.19 Letibjörn og læmingjarnir
18.26 Klingjur Ævintýralegir
þættir um músafjölskyldu sem
býr á lítilli plánetu.
18.37 Mói
18.50 Vísindahorn Ævars
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Attenborough: Furðudýr
í náttúrunni Vandaðir heimildaþættir frá BBC. David Attenborough fer með áhorfandann
í ferðalag og sýnir furðuverur í
náttúrunni.
20.05 Kapphlaupið um geiminn
Heimildarþáttur frá BBC þar sem
eðlisfræðingurinn Brian Cox
skoðar þróun mála í einkareknum
geimferðum.
21.00 Svikamylla Í þriðju þáttaröð þessara dönsku sakamálaþátta beinast sjónir frá hvítflibbaglæpum að heimi götuglæpa
og eiturlyfjaviðskipta. Þættirnir
fylgja tveimur sögupersónum úr
fyrri þáttaröðunum, Nicky sem nú
er orðinn einn af höfuðpaurum
dönsku undirheimanna og Alf
sem er í nýju starfi hjá lögreglunni.
Aðalhlutverk: Esben Smed, Thomas Hwan og Maria Rich. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Babýlon Berlín - Á tökustað
Heimildarmynd þar sem skyggnst
er bak við tjöldin við gerð þýsku
þáttaraðarinnar Babýlon Berlín.
23.05 Skuggahliðar snjallsíma
Heimildarþáttur frá BBC þar sem
Hilary Andersson skoðar hvernig
samfélagsmiðlar eru hannaðir
með það að markmiði að fólk
ánetjist þeim og hvernig snjallsímaframleiðendur hafa nýtt sér
atferlisfræði við þróun nýrrar
tækni. e.
23.35 Haltu mér, slepptu mér
Önnur þáttaröð af þessum rómantísku gamanþáttum um þrjú pör
sem tengjast innbyrðis í Manchester á Bretlandi. Öll eru þau á
mismunandi stað í sambandinu,
ýmist nýir elskendur, nýbakaðir foreldrar eða nýgift. Leikarar:
James Nesbitt, Helen Baxendale,
John Thomson, Fay Ripley, Robert
Bathurst og Hermione Norris. e.
00.25 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 A.P. BIO
13.30 Black-ish
13.50 The Neighborhood
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
04.50 Síminn + Spotify

07.00 The Simpsons
07.30 The Middle
07.50 Grey’s Anatomy
08.35 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
13.05 Britain’s Got Talent
14.10 Britain’s Got Talent
15.15 Seinfeld
15.40 Manstu Önnur þáttaröðin
af þessum bráðskemmtilegu
spurningaþáttum þar sem allt
snýst um íþróttir í umsjón Guðmundar Benediktssonar
16.15 Maður er manns gaman
16.35 The Big Bang Theory
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Veður
19.00 Modern Family Frábær
gamanþáttur um líf þriggja nútímafjölskyldna. Leiðir þessara
fjölskyldna liggja saman og í
hverjum þætti lenda þær í hreint
drepfyndnum aðstæðum sem
samt eru svo skelfilega nálægt því
sem við sjálf þekkjum alltof vel.
19.20 The Mindy Project
19.50 Grand Designs Australia
20.40 S.W.A.T.
21.25 The Son Önnur þáttaröð
þessara vönduðu þátta og fjalla
um blóðugt upphaf ofurveldisins
sem Ameríka varð. Við fylgjumst
áfram með söguhetjum okkar þar
sem frá var horfið í fyrri þáttaröð,
fjölskylduerjur, vafasamir viðskiptasamningar og barátta um
yfirráð á ýmsum vígstöðum eru
mál málanna
22.10 What’s My Name:
Muhammad Ali Einstök heimildarmynd frá HBO í tveimur
hlutum um einn þekktasta bardagamann heims, Muhammad
Ali. Hér er sögð saga þessa merka
manns sem talaði fyrir réttindum
minnihlutahópa og þá sem skortir
rödd. Í þessari mynd eru sýnd
myndbrot af meistaranum sem
aldrei hafa birst áður.
23.30 60 Minutes
00.15 Our Girl
01.05 Jett
02.05 Knightfall
02.50 Nashville
03.30 Nashville
04.15 Nashville
04.55 Nashville

GOLFSTÖÐIN
07.00 Rocket Mortgage Classic
12.00 Walmart Championship
15.00 Rocket Mortgage Classic
20.00 PGA Highlights 2019
20.55 Walmart Championship

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
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál: Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál: Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Frakkneskir fiskimenn
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Tengivagninn
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Útvarp KrakkaRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
evrópskra útvarpsstöðva
20.30 Hátalarinn
21.30 Kvöldsagan: Ósjálfrátt
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál: Fyrri hluti
23.05 Sumarmál: Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 3
19.10 Mom
19.35 Bob’s Burgers
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Wrecked
21.15 Empire
21.55 Who Do You Think You Are?
22.40 The Hundred
23.20 Supernatural
00.05 Mom
00.25 Seinfeld
00.50 Tónlist

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2 SPORT

11.10 My Old Lady
12.55 A Late Quartet
14.40 Amelia
16.30 My Old Lady
18.20 A Late Quartet
20.05 Amelia
22.00 Dragonheart
23.45 Jarhead
01.45 Nasty Baby
03.25 Dragonheart

08.15 Fylkir - KA
09.55 Venesúela - Argentína
13.15 Fjölnir - Þór
14.55 Formúla 1: Austurríki Keppni
17.15 Fylkir - KA
18.55 KR - Breiðablik
21.15 Pepsi Max Mörk karla
22.45 Kólumbía - Síle
00.25 KR - Breiðablik

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

Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði
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Freistandi
útsölutilboð

Glæpasagnahöfundurinn Quentin Bates tengist Íslandi sterkum böndum og hér eiga allir hans reyfarar
sér stað. Honum hefur aldrei komið til hugar að nota England sem sögusvið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Breti í masókískri
glæpaútgerð á Íslandi
Enski glæpasagnahöfundurinn Quentin Bates ber sterkar taugar
til Íslands og í reyfurum sínum teflir hann rannsóknarlöggunni
Gunnhildi Gísladóttur gegn glæpahyski Reykjavíkurborgar. Á
hálum ís er önnur bókin um Gunnu sem kemur út á íslensku.

Sumar
útsala B
ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR
www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN
Afgreiðslutími Rvk
Mánud. til föstud. kl. 11.00–18.30
Laugard. kl. 11.00–17.00
Sunnud. kl. 13.00–17.00 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

laðamaðurinn og rithöfundurinn Quentin
Bates skrifar glæpasögur sem gerast í íslenskum raunveruleika þar
sem Gunnhildur Gísladóttir, aðstoðarvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu,
arsvæðinu,
og hennar fólk eltist
við undirheimalýð og
glæpahyski í Reykjavík.
„Ég þek k i vel til
hérna og umhverfið err
athyglisvert og spenn-andi og mér fannst þetta
a
bara góð hugmynd,““
segir Quentin sem sótti
ti
la nd ið heim nýlega
a
meðal annars í tilefni af
því að bók hans Thin Ice,
ce,
Á hálum ís, var að koma út
á íslensku.
„Mér fannst ómögulegt
egt
að nýta ekki innsýn mína
ína
og þekkingu á íslensku
samfélagi,“ segir Quentin sem hefur
meðal annars búið á Íslandi ásamt
íslenskri eiginkonu sinni en hingað
kom hann fyrst sem ungur maður.
Á hálum ís er önnur bókin um
Gunnhildi, eða Gunnu, sem kemur
út á íslensku en riðið var á íslenskt
vaðið með Blákaldri lygi, sem fékk
góðar viðtökur þegar hún kom út
fyrir nokkrum árum.
Quentin býr með fjölskyldu sinni
á Englandi þar sem hann skrifar
sjávarútvegsfréttir á daginn en
sinnir þýðingum á íslenskum skáldverkum og eigin glæpaskrifum á
kvöldin. Aðspurður segir hann að
aldrei hafi hvarflað að sér að skrifa

EN ÞAÐ ÞYKIR
SVOLÍTIÐ SKRÍTIÐ AÐ
FARA NORÐUR EFTIR. KANNSKI
ER ÞAÐ ÁKVEÐINN MASÓKISMI
AÐ REYNA AÐ NOTA
ÍSLAND, NOREG,
FINNLAND OG GRÆNLAND.

gl
glæpasögur
sem gerist í heimalandinu.
is
Hugmyndin um að
H
leggja út á glæpale
brautina
hafi einb
hvern veginn alltaf
h
tengst Íslandi.
Það er ekki nóg
með að Quentin
skrifi um glæpi
sem framdir eru á
Íslandi hann þýðir einnig íslenskar
glæpasögur á ensku, meðal annars
bækur Ragnars Jónassonar og Lilju
Sigurðardóttur.

Glæpir og fiskerí
„Ég þýddi líka Stormfugla Einars
Kárasonar,“ segir Quentin og
greinilegt er að honum hefur ekki
leiðst í sjávarháska með Einari og
persónum hans, enda gamall sjóhundur.
„Sjórinn er mitt bakland. Ég
var lengi sjómaður á togara við
strendur Englands og Íslands en er
nú ekki svo gamall að ég hafi verið
í þorskastríðinu. Það var búið áður
en ég byrjaði í þessu,“ segir Quentin

sem enn gerir út ef svo má segja.
„Ég er blaðamaður á daginn og
skrifa eingöngu um sjávarútveg;
fisk, kvóta, skipasmíði, bobbinga
og allt sem viðkemur útgerð og
sjósókn.“ Sjávarútvegsfréttirnar
skrifar Quentin úti í skúr í garðinum heima hjá sér þaðan sem þær
fara lóðbeint á netið.
„Þegar ég er búinn í skúrnum á
daginn fer ég að sinna þýðingunum
og mínu dóti í eldhúsinu. Ég reyni
að halda þessu aðskildu þannig og
fer ekki með bækurnar út í skúr og
helst ekki með fiskidótið inn í eldhús þótt það gangi ekki alltaf upp.“

Undarlegur masókismi
Quentin segist tilheyra fámennum
hópi krimmahöfunda sem hafi
valið sér Norðurlöndin sem sögusvið án þess að vera þaðan. „Við
köllum okkur „the Nordic Pretenders“, segri hann um þessar vel
meinandi boðflennur.
„Þetta er auk mín meðal annars Michael Ridpath, sem skrifar
um Ísland, Christoffer Petersen,
sem skrifar um Grænland, Þjóðverjinn Jan Costin Wagner sem
skrifar um Finnland, og nokkrir
til viðbótar.
„Það þykir ekkert sérkennilegt að
breskir höfundar fari suður á bóginn eftir sögusviði, til Frakklands
og Ítalíu. Til dæmis. Kannski vegna
þess að maturinn og veðrið er alltaf
gott? En það þykir svolítið skrítið
að fara norður eftir. Kannski er
það ákveðinn masókismi að reyna
að nota Ísland, Noreg, Finnland og
Grænland.“
toti@frettabladid.is

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

-43%

SUPPORT

OPEN POINT

með örmum

29.900 kr.

fullt verð 56.800 kr.

með örmum

39.900 kr.

fullt verð 70.800 kr.

-37%

HEADPOINT
með örmum

49.900 kr.

fullt verð 79.900 kr.

-36%

-25%

-50%

P90

SITNESS 15

W7 LIGHT

með örmum

59.900 kr.

fullt verð 94.900 kr.

með örmum

69.900 kr.

fullt verð 93.900 kr.

SKRIF STO FUHÚSGÖ GN
Síðumúla 37 Sími: 564-5040 www.hirzlan.is

með örmum

79.900 kr.

fullt verð 157.900 kr.

ÚTSALA
SAL
LA ÚTSA
ÚTSALA
Ú
TSA

-47%

%

SKRIFBORÐSSTÓLAR
Í MIKLU ÚRVALI

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

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

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Láru G.
Sigurðardóttur

Skólabarinn

Á

grunnskólaárum mínum
seldu nemendur áfengi undir
borði í skólasjoppunni. Þá
var talið töff að vera fullur fjórtán
ára. Grunnskólabarinn var vinsæll.
Á flugfreyjuárunum óð ég í
gegnum reykjarkóf til að þjóna
farþegum. Þeir sem reyktu völdu
reyklaus sæti en stóðu upp til að
reykja aftast. Eftir vinnu þurfti
oft að hreinsa tjöruna úr nefinu. Í
flugferðunum lifðum við á Frosties
því breski maturinn þótti óætur –
enda kominn af kynslóð þar sem
val á morgunmat stóð á milli Lucky
Charms, Trix eða Cocoa Puffs.
Mér finnst ég ekki ævagömul en
þegar ég hugsa til baka þá finnst
mér ég hafa lifað miklar breytingar.
Dæmin að ofan minna okkur á
starfið sem baráttumenn, foreldrar
og þingmenn hafa unnið til að
breyta umhverfi okkar og viðhorfum til hins betra. Lýðheilsustarf
snýst einmitt um að styðjast við
vísindi til að koma í veg fyrir sjúkdóma og bæta heilsu og vellíðan.
Hefði ég alist upp í dag þá þykist
ég vita að ég væri með betra minni,
meira úthald og færri meltingartruflanir.
Ég fyllist þakklæti við að hugsa
til þess að börnin mín alast ekki
upp í umhverfi þar sem það þykir
sjálfsagt að vera fullur fjórtán ára,
þau eru tilneydd til að anda að sér
sígarettureyk og borða aðallega
sykur í morgunmat. Og því þakka
ég öflugu foreldrastarfi og þingmönnum sem notuðu vald sitt í
þágu þjóðarinnar.
Valdið er enn í höndum þingmanna. Þeir geta bætt heilsu okkar
enn frekar með því að vinna áfram
að því að beita aðgerðum gegn
áfengis-, tóbaks- og sykurneyslu.
Þar er sykurskattur árangursríkt
stjórntæki sé hann vel útfærður. Og
það getur þurft að fórna eiginhagsmunum fyrir fjöldann. Það er tímabært að loka nammibarnum – eins
og grunnskólabarnum forðum.

Besti farsímadíllinn
hjá Nova!
Verðlækkun!

Airpods
15% afsláttur

Apple
iPhone XR | 64 GB

með iPhone sem
segir X

124.990 kr.
Tilboð: Airpods 22.941 kr.
með iPhone sem segir X
Fullt verð 26.990 kr.

Samsung
Galaxy S10 | 128 GB

129.990 kr.
Verð áður 136.990 kr.

Græni fiðringurinn!
Super SOCO
Rafmagnshjól TC

FYRIR SVANGA

FERÐALANGA

Fyrst á
Íslandi!

589.990 kr.
Rafmagnshjól TS | 499.990 kr

TORTILLA
OG GOS*

Hámarkshraði
45 km/h

COMBO VERÐ:

499

KR

**0,5
0 5 l gos í plasti
l ti ffr
frá Ölgerðinni.
Tilbúi
Tilbúin vara, ekki
kki hhægt að breyta.

V l i N
Verslanir
Nova eru í K
Kringlunni,
i l
i SSmáralind,
á li d Lágmúla,
Lá
úl á SSelfossi
lf i og á Gl
Glerártorgi
át
i Ak
Akureyrii
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is

Drægni
160 km

Þyngd
85 kg

