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499 KR. 

SÓMA SAMLOKA
OG GOS FRÁ ÖLGERÐINNI

599KR. 

SÓMA LANGLOKA
OG GOS FRÁ ÖLGERÐINNI
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Omeprazol
Actavis
20 mg, 14 og 28 stk.
Magasýruþolin hörð hylki ætluð fullorðnum til 
skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis 
(t.d. brjóstsviða og nábít). Gleypið hylkin í heilu 
lagi með hálfu glasi af vatni fyrir mat eða á 
fastandi maga. Lesið vandlega upplýsingar á 
umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. 
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á 
frekari upplýsingum um áhættu og auka- 
verkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á 
www.serlyfjaskra.is

NEYTENDUR „Innleiðing þessarar 
reglugerðar verður náttúrulega mjög 
mikil réttarbót fyrir okkur Íslend-
inga. Þetta þýðir það að hver sem er, 
sem sendir vörur á milli landa innan 
evrópska efnahagssvæðisins, verður 
nú að senda til Íslands,“ segir Breki 
Karlsson, formaður Neytendasam-
takanna. Reglugerðin tók gildi innan 
Evrópusambandsins í desember. Í 
svari atvinnuvegaráðuneytisins við 
fyrirspurn Fréttablaðsins er stefnt 
að því að leggja málið fram á Alþingi 
næsta vor.

Ef reglugerðin verður samþykkt 
verður seljendum vöru og þjónustu 
á netinu skylt að veita öllum neyt-
endum rétt til viðskipta innan EES.

Áður en þessar reglur taka gildi 
hér á landi þarf að innleiða þær í 
EES-samninginn. Samkvæmt upp-
lýsingum frá EFTA er búið að gera 
drög að ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar en nú er boltinn 
hjá ríkjunum sjálfum.

„Þetta er bara frábært fyrir 
íslenska neytendur því að þá hafa 
allir á efnahagssvæðinu aðgengi að 
vörum á sama verði. Þá er ekki hægt 
að hafa mismunandi verð á mis-
munandi landsvæðum,“ segir Breki. 
„Eins og er þá senda ýmsar verslanir 
í Evrópu ekki vörur til Íslands, eða 
neita að taka við greiðslum með 
íslenskum kortum. Sumar af þessum 
vörum eru seldar hér á landi á hærra 
verði en eftir þetta þá geta Íslending-
ar keypt vörur á netinu á sama verði 
og gengur og gerist í Evrópu.“

Breki segir að ekki þurfi að hafa 
neinar áhyggjur af tollum. „Þetta 
er tollabandalag, það er svo einfalt. 
Póstinum hér heima er nú heimilt 
að leggja sérstakt gjald á alla pakka 
sem koma frá útlöndum, það mun þá 
leggjast ofan á sendingarkostnaðinn. 
Það eru nokkur hundruð krónur,“ 
segir Breki.

Benedikt S. Benediktsson, lög-
fræðingur hjá Samtökum verslunar 
og þjónustu, segir rétt að hafa í huga 

að það sé kostnaðarsamt að flytja 
vörur til landsins frá útlöndum og 
neytendur sem f lytja vörur inn í 
litlu magni muni ekki njóta mikils 
kostnaðarhagræðis í samanburði 
við stærri innflytjendur. Sama gildi 
um innlenda netverslun sem selur 
vörur til erlendra neytenda.

„Það er afstaða SVÞ að aukið versl-
unarfrelsi sé af hinu góða og að EES-
samningurinn hafi reynst Íslandi 
afar vel, meðal annars í efnahagslegu 
tilliti,“ segir Benedikt. „Hins vegar 
munu samtökin gæta þess sérstak-
lega og krefjast þess af stjórnvöldum 
að þau gæti þess sérstaklega við 
innleiðinguna að innlendri verslun 
verði tryggð sambærileg staða og 
erlendri verslun enda er það for-
senda virkrar samkeppni að þeir 
sem taka þátt í innri markaðnum 
búi við sambærilegt umhverfi.“

Breki á ekki von á öðru en að þetta 
verði samþykkt á Alþingi. „Þetta 
hlýtur að fara í gegn fljótt og örugg-
lega. Ég sé engan fyrir mér hreyfa 
mótmælum við þessu, það yrði 
mjög skrýtið,“ segir Breki. „Þetta er 
eitt af þessu jákvæða sem fylgir því 
að vera innan EES, jafn aðgangur að 
markaðnum. Þetta þýðir það að nú 
munum við ekki aðeins bera saman 
verð á vörum í innlendum versl-
unum, heldur verð um alla Evrópu.“
– ab

Íslendingar 
geti fengið 
fullan aðgang 
að netverslun
Stefnt er að því að Alþingi innleiði reglugerð um 
bann við mismunun í netviðskiptum innan EES 
næsta vor. Formaður Neytendasamtakanna segir 
þetta gleðifréttir. Samtök verslunar og þjónustu 
munu krefjast jafnræðis fyrir innlenda verslun.

Þetta þýðir það að 

nú munum við ekki 

aðeins bera saman verð á 

vörum í innlendum versl-

unum, heldur verð um alla 

Evrópu.

Breki Karlsson, 
formaður 
Neytenda-
samtakanna

  Megan Rapinoe, leikmaður Bandaríkjanna, er hér með 
heimsmeistarabikarinn á lofti en hún varð markahæsti 
leikmaður heimsmeistaramótsins. NORDICPHOTOS/GETTY

Fleiri myndir frá úrslitaleiknum er hægt að 
finna á +Plússíðu Fréttablaðsins. Í Fréttablaðs-
appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

DÓMSTÓLAR Prófessor sem starfar 
fyrir lögmenn Warner Music og 
Universal Music í dómsmálinu 
sem Jóhann Helgason rekur 
gegn tónlistarfyrirtækjunum í 
Los Angeles segir engin marktæk 
líkindi með laginu Söknuði 
og laginu You Raise Me Up.

„Það eru engin slík 
líkindi milli laganna 
sem gefa til kynna að 
You Raise Me Up sé 

stæling á Söknuði,“ segir í greinar-
gerð tónlistarprófessorsins 

Lawrence Ferrara.
Jóhann segir þetta ekki 

koma á óvart. Lögmaður 
hans, Michael Machat, hefur 

nú frest fram yfir miðjan 
ágúst hið minnsta til 
að afla álits tónlistar-
sér f r æðing s f y r ir 
Jóhanns hönd. 
– gar / sjá síðu 4

Segir lagið ekki stælingu



Veður

Austlæg átt 3-8 í dag. Skýjað að 
mestu á landinu og dálitlar skúrir 
á víð og dreif, einkum síðdegis, 
en léttir heldur til norðaustan- og 
austanlands í kvöld. SJÁ SÍÐU 16

Buslað í blíðunni

 Það er ekkert lát á veðurblíðunni á Vestur- og Suðurlandi þessa dagana. Í gær fór hitinn yfir tuttugu gráðurnar í höfuðborginni og nánast logn. 
Hlýjast var þó á Suðausturhorninu. Mikið var um að vera í ísbúðum og nánast alls staðar utandyra. Elliðaárdalurinn var engin undantekning. 
Þessi ungmenni voru svo brött að þau stungu sér í fossinn sér til gamans. Munu þau hafa buslað í ánni nánast allan daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA MEÐ HÁLFU FÆÐIANN M V 2 FULLORÐNA MEÐ HÁLFU FÆÐI
VERÐ FRÁ 249.900 KR.

NÁNAR Á UU.IS EÐA Í SÍMA 585 4000

Á KANARÍ
Úrvalsfólk

FRÁÁÁÁ 249 900 KRÁ
12. - 26.  NÓVEMBER

LÖGREGLUMÁL Grunur leikur á að 
miklu af vörum hafi verið stolið 
úr byggingavöruversluninni Bau-
haus í Grafarholti. Einnig að brotin 
hafi staðið yfir í langan tíma. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eru að minnsta kosti tveir menn 
tengdir málinu. Annar þeirra 
byggingaverktaki af landsbyggð-
inni.

Í vor fóru fram lögregluaðgerðir 
á tveimur stöðum. Í versluninni 
sjálfri og í heimabæ verktakans. En 
ekki liggur fyrir hvort eða hversu 
mikið af verðmætum var endur-
heimt.

Rannsókn lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu lauk í júní og 
er málið nú komið inn á borð til 
ákærusviðs. María Káradóttir hjá 
ákærusviði vildi ekki tjá sig efnis-
lega um málið en tjáði Fréttablað-
inu að ákvörðun um ákæru hefði 
ekki verið tekin né hversu margir 
væru grunaðir í málinu.

„Vegna rannsóknarhagsmuna 
getum við ekki tjáð okkur um 
málið á þessu stigi,“ segir María. 
„Þetta mál er nú í skoðun hjá 
okkur. Stundum þarf að vísa 
málum aftur til lögreglu til frekari 
rannsóknar.“

Verðmæti þeirra eigna sem 
grunur leikur á að hafi verið stolið 
liggur ekki fyrir en samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er það 
umtalsvert. – khg

Miklu stolið 
úr Bauhaus

Lögregluaðgerðir fóru fram í Bau-
haus í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Reiðhjól sem er stolið 
utandyra þarf að hafa verið læst til 
að bætur fáist frá tryggingafélögum. 
Einnig þarf að fylgja með kvittun og 
lögregluskýrsla.

Líkt og  Fréttablaðið greindi frá 
fyrir helgi gengur nú yfir bylgja hjól-
reiðaþjófnaðar á höfuðborgarsvæð-
inu. Grunar lögregluna að um skipu-
lagða glæpastarfsemi sé að ræða.

Í flestum tilfellum finnast hjólin 
ekki aftur og gefur lögreglan þá eig-
endum afrit af skýrslu þess efnis. Sé 
eigandi tryggður getur hann fengið 
þetta bætt. 

Ólafur Þór Ólafsson, forstöðu-
maður eignatjónadeildar hjá Sjóvá, 
segir að félagið hafi bætt um 50 reið-
hjól á þessu ári.

„Þegar okkur berast tilkynningar 
frá viðskiptavinum er óskað eftir 
lögregluskýrslu og kvittun fyrir 
kaupum á reiðhjóli. Forsenda fyrir 
bótaskyldu er að hjólið hafi verið 
læst, hafi það staðið utandyra,“ segir 
Ólafur Þór. – khg

Hjól þurfa að 
vera læst

REYKJAVÍK „Það seldist allt upp 
hjá okkur á laugardeginum. Við 
neyddumst til að loka fyrr en við 
áætluðum,“ segir Róbert Aron 
M ag nú s s on , sk ipu leg g ja nd i 
Reykjavík Street Food sem sér 
um matarmarkaðinn í Laugardal. 
Matarmarkaðurinn var opnaður 
fyrst á laugardaginn og kláraðist 
þá allur maturinn á öllum stöð-
unum sem og bjórinn í bjórvagn-
inum.

„Ég held að yfir daginn á laugar-
dag hafi komið á milli fjögur og 
fimm þúsund manns, frá því við 
opnuðum á hádegi til klukkan sjö 
þegar allur maturinn var búinn,“ 
segir Róbert Aron og hlær. „Það 
var ekki hægt að selja meira. Við 
seldum líka allan bjórinn sem við 
ætluðum að eiga á sunnudeginum. 
Sem betur fer fengum við meira.“

Markaðurinn er undir suður-
enda áhor fendastúk unnar á 
Laugardalsvelli og verður aftur 
á sama stað næstu helgi. Helgina 
þar á eftir verður hann á Mið-
bakkanum við gömlu höfnina 
í Reykjavík. „Það verður aðeins 
öðruvísi skipulag við Miðbakk-
ann. Þar verður götubitahátíð 
og keppni um besta bitann. Það 
verður svaka partí.“

Um er að ræða samstar fs-
verkefni Reykjavíkurborgar og 
Reykjavik Street Food. Verkefnið 
var kosið af íbúum í kosningunum 
á vef Reykjavíkurborgar, Hverfið 
mitt, í fyrra. Alls voru sautján 
söluaðilar á markaðnum um helg-
ina. Var hægt að gæða sér á alls 
kyns mat, humri, hamborgurum, 
taco, frönskum, íslensku sinnepi 
ásamt vegan valkosti. Einnig er 
hægt að kaupa íslenskar vörur 
beint frá býli á matarmarkaðnum.

Boðið var upp á skemmtiatriði, 
hoppukastala og andlitsmálningu 
fyrir börn.

Aðspurður hvað laði fólk að 
segir Róbert Aron það meira en 
bara svengd. „Þetta er búið að 
tröllríða heiminum, einfaldar 
útfærslur á mat í skemmtilegu 
umhverfi. Fyrir utan þetta fína 
veður, það umturnast allt á Íslandi 
í þegar það er sól og við erum búin 
að vera gríðarlega heppin þessa 
helgina.“
arib@frettabladid.is

Kláruðu allan matinn  
á matarmarkaðinum
Mörg þúsund manns heimsóttu matarmarkaðinn í Laugardalnum um helg-
ina. Um er að ræða verkefni sem valið var af íbúum hverfisins í kosningum. 
Loka þurfti markaðinum snemma á laugardag þar sem maturinn kláraðist.

Matarmarkaðurinn í Laugardal verður aftur á sama stað um næstu helgi, 
en færist niður á Miðbakkann helgina eftir það. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég held að yfir 

daginn hafi komið á 

milli fjögur og fimm þúsund 

manns, frá því við opnuðum á 

hádegi til klukkan sjö þegar 

allur maturinn 

var búinn.

Róbert Aron 
Magnússon, 
Reykjavík Street 
Food 
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*Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstíma Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvélar. Sjá nánar á www.toyota.is. 
   Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum  
   framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn  
   af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

HÚN ER KOMIN AFTUR
NÝ COROLLA

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

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

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Verð frá: 3.990.000 kr.
50% RAFDRIFIN*

 SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Glencore , Trimet 

Aluminium og Liberty 

House vilja eignast Rio 

Tinto. 

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

jeep.is

JEEP ® CHEROKEE
SUMARTILBOÐ

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

Helsti staðalbúnaður Jeep® Cherokee Longitude Luxury*:   
• 
•  

• 
• 
• 

• 
• 
• 

með bassaboxi
• Apple & Android Car Play

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

 

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

DÓMSTÓLAR „Það eru engin slík 
líkindi milli laganna sem gefa til 
kynna að You Raise Me Up sé stæl-
ing á Söknuði,“ segir í greinargerð 
tónlistarprófessorsins Lawrence 
Ferrara sem lögð er fram af hálfu 
lögmanna Warner Music og Uni-
versal Music.

Eins og kunnugt er hefur tón-
listarmaðurinn Jóhann Helgason 
stefnt norska lagahöfundinum Rolf 
Løvland og tónlistarfyrirtækjunum 
Warner og Universal og f leiri fyrir 
alríkisdómstól í Los Angeles vegna 
meints stuldar á laginu Söknuði sem 
kom út árið 1977. Telur Jóhann að 
lagið You Raise Me Up sem Løvland 
sendi frá sér árið 2001 sé eftiröpun 
á Söknuði.

Lögmenn Universal og Warner í 
málinu réðu Lawrence Ferrara til 
að gera fyrir sig samanburðargrein-
ingu á lögunum tveimur. Greinar-
gerð Ferrara hefur nú verið lögð 
fram við dómstólinn.

Ferrara segir að á grundvelli 
greiningar sinnar finnist engin 
marktæk líkindi milli uppbygging-
ar laganna Söknuðar og You Raise 
Me Up. Það sama gildi um hljóm-
setningu, laglínu og takt laganna.

Enn fremur segir Ferrara að þeir 
tónlistarlegu þættir sem komi 
fram í bæði You Raise Me Up og 
Söknuði séu til staðar í nokkrum 
eldri verkum. Hann nefnir til 
dæmis samstofna írsku þjóðlögin 
Danny Boy, The Young Man’s 
Dream og Londonderry Air. Einn-
ig norska þjóðlagið Eg kan ikke 
gløyme og jólalagið When a Child 
Was Born sem kom út í nóvember 
1976 sem sé í raun lagið Soleado frá 
árinu 1974.

Ferrara segir að á grundvelli 
tónlistarfræðilegrar greiningar 

sinnar sé það sitt faglega mat að þótt 
Söknuður og You Raise Me Up deili 
nokkrum tónlistarlegum líkindum 
þá séu þau til staðar í vel þekktum 
eldri verkum. Þau líkindi hafi verið 
aðgengileg fyrir höfunda beggja 
laganna. Þessi líkindi megi rekja 
til þjóðlaga frá átjándu og nítjándu 
öld, sér í lagi til írskra þjóðlaga.

Samkvæmt upplýsingum sem 
Ferrara gefur um sig sjálfan í grein-
argerðinni er hann tónlistarpró-
fessor við New York háskóla. „Ég hef 

lagt til greiningar og álit í tengslum 
við höfundarréttarmál í tónlist í 
meira en tuttugu ár,“ segir hann.

„Þetta kemur ekkert á óvart,“ 
segir Jóhann Helgason. „Þetta var 
búið að koma fram áður við rekstur 
málsins í Englandi og þá var búið að 
hrekja þetta vel og vandlega. Þá var 
hins vegar ekki til fjármagn til að 
halda áfram með málið.“

Lög maðu r Jóha nns Helga-
sonar, Michael Machat, hefur nú 
frest fram  yfir miðjan ágúst hið 

minnsta til að af la álits tónlistar-
sérfræðings fyrir Jóhanns hönd.

Vegna þess hversu viðamikil 
greinargerð Lawrence Ferrara er 
hefur  Machat óskað eftir  fram-
lengdum fresti fyrir starf síns sér-
fræðings.

Þá hafa lögmenn áðurnefndra 
tónlistarfyrirtækja lagt fram kröfu 
um frávísun málsins. Hafni dómar-
inn henni er áætlað að réttarhöld 
með kviðdómi verði á dagskrá á 
næsta ári. gar@frettabladid.is

Sérfræðingur stórfyrirtækja 
hafnar líkindum við Söknuð
Prófessor sem starfar fyrir lögmenn Warner Music og Universal Music í dómsmálinu sem Jóhann Helga-
son rekur gegn tónlistarfyrirtækjunum í Los Angeles segir í 110 síðna greinargerð að engin marktæk 
líkindi séu með laginu Söknuði og laginu You Raise Me Up. Bæði lögin eigi fyrirmyndir í eldri lögum.

Jóhann Helgason kynnti í apríl 2018 áform um endurnýjaðan málarekstur vegna lagsins Söknuðar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

VIÐSKIPTI Svissneska fyrirtækið 
Glencore, einn stærstu eigenda 
Century Aluminum sem svo aftur 
á Norðurál, hefur áhuga á því að 
kaupa eignir Rio Tinto á Íslandi, í 
Svíþjóð og Hollandi fyrir allt að 350 
milljónir dala. Tvö fyrirtæki til við-
bótar hafa áhuga sömuleiðis, það 
eru hið þýska Trimet Aluminium 
og breska fyrirtækið Liberty House.

Sólveig Bergmann, talsmaður 
Norðuráls, gat ekki tjáð sig um 
málið þegar eftir því var leitað.

Rio Tinto hóf söluferli sitt á ný 
undir lok síðasta árs með hjálp 
f ranska f jár festingarbankans 
Natixis en áður hafði Norsk Hydro 
hætt við kaup og kennt töfum á 
samþykkt frá framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins um. Heim-
ildarmenn The New York Times 
sögðu það ef til vill hafa verið vegna 
áhyggna af áhrifum á samkeppni 
á álmarkaði. Talsmenn Glencore 
vildu ekki tjá sig um málið.  – þea

Eigandi 
Norðuráls 
horfir til Rio 
Tinto

BRETLAND Breskir þingmenn úr 
bæði Íhaldsflokki og Verkamanna-
f lokki sögðust í gær vera að leita 
leiða til þess að koma í veg fyrir 
að næsti forsætisráðherra beiti sér 
fyrir samningslausri útgöngu úr 
Evrópusambandinu, þvert gegn 
vilja þingsins. Boris Johnson mælist 
í könnunum líklegastur til þess að 

taka við forsætisráðuneytinu þegar 
Theresa May stígur til hliðar. Hann 
hefur heitið því að Bretar virði 
útgöngudagsetninguna, 31. október, 
og fresti ekki útgöngu líkt og áður 
hefur verið gert, jafnvel þótt það 
þýði útgöngu án samnings.

„Við myndum knýja fram van-
traust satk væðag reiðslu þegar 

við erum sannfærð um að þeir 
Íhaldsmenn sem hafa sagst styðja 
slíka tillögu til að koma í veg fyrir 
samningslausa útgöngu séu líklegir 
til að styðja hana í raun og veru,“ 
sagði Barry Gardiner, upplýsinga-
fulltrúi Verkamannaf lokksins, við 
Sky News.

Sam Gyimah, þingmaður Íhalds-

f lokksins, sagði við sama miðil að 
það væri síðasta úrræði að greiða 
atkvæði gegn ríkisstjórninni og 
að hann ætlaði sér það ekki. Hann 
væri hins vegar, líkt og um þrjátíu 
aðrir þingmenn f lokksins, vilj-
ugur til þess að styðja frumvörp 
sem myndu hindra samningslausa 
útgöngu. – þea

Hafa áhyggjur af samningsleysi
Boris Johnson, 
líklegur arftaki.

LEIÐRÉTTING

Rangt var farið með föðurnafn 
oddvita Fljótsdalshrepps í 
blaðinu á laugardag. Hún heitir 
Gunnþórunn Ingólfsdóttir.
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JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
EIGUM BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX!
Rafbíllinn Jaguar I-Pace vann nýverið til þrennra gullverðlauna á hinni virtu 
uppskeruhátíð bílaframleiðenda World Car Of The Year. I-Pace varð 
þar með fyrsti bíllinn í heiminum til að vinna þrjá flokka á sama árinu. 

Vertu með þeim fyrstu sem upplifa nýjan fjórhjóladrifinn Jaguar I-PACE, 
470 km drægi*, 400 hestöfl, 4,8 sek. í 100 km.

Verð frá 9.790.000 kr.

jaguarisland.is
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Grísakótilettur, kryddaðar

Ódýrt

www.kronan.is

ÍRAN Stjórnvöld í Íran hættu í 
gær að fylgja skilmálum JCPOA-
kjarnorkusamningsins. Sextíu 
daga fresturinn sem Íransstjórn 
hafði gefið eftirstandandi aðildar-
ríkjum til þess að skýla Íran gegn 
nýjum, bandarískum þvingunum 
rann þá út.

Íran gerði samning inn við 
Bandaríkin, Kína, Frakkland, 
Þýskaland, Evrópusambandið, 
Rússland og Bretland árið 2015 
en eftir að Donald Trump tók við 
embætti Bandaríkjaforseta rifti 
hann samningnum af hálfu Banda-
ríkjanna. Trump-stjórnin lagði þá á 
nýjar þvinganir gegn Íran en samn-
ingurinn gekk í meginatriðum út á 
að Íran frysti kjarnorkuáætlun sína 
gegn afléttingu þvingana.

„Í dag rann sextíu daga fresturinn 
út og fyrst kröfum okkar er varða 
kjarnorkusamninginn og olíu-
sölu var ekki svarað tökum við í 

dag skref númer tvö. Fyrir sextíu 
dögum lýstum við því yfir að við 
myndum hætta að fylgja ákvæðum 
um uppsöfnun auðgaðs úrans og 
nú tilkynnum við um að við ætlum 
ekki að fylgja ákvæðum um hversu 
auðgað úranið má vera,“ hafði 
íranski miðillinn Fars News eftir 
Abbas Araqchi, aðstoðarutanríkis-

ráðherra Írans, í gær. Aukinheldur 
að Íran myndi draga aftur úr þátt-
töku sinni í samningnum eftir sex-
tíu daga til viðbótar.

Þessa síðustu sextíu daga höfðu 
Íranar ekki selt úr landi lágauðgað 
úran. Það er alla jafna notað til þess 
að knýja kjarnorkuver. Háauðgað 
úran, sem Íran hyggst nú vinna í 
skilvindum sínum, er aftur á móti 
hægt að nota í rannsóknarkljúfum 
eða jafnvel kjarnorkuvopnum. Alla 
jafna er úran sem notað er í vopnum 
um níutíu prósent auðgað en Íran 
hyggst nú, samkvæmt því er emb-
ættismenn sögðu í gær, vinna fimm 
prósent auðgað úran.

Emmanuel Macron, forseti Frakk-
lands, ræddi við íranska forsetann 
Hassan Rouhani í síma á laugardag. 
Hann tjáði Írananum að hann vildi 
alls ekki sjá samningnum rift og 
samþykktu leiðtogarnir að íhuga 
að hefja viðræður á ný. – þea

Draga úr þátttöku í kjarnorkusamningi
Abbas Araqchi aðstoðarutanríkisráðherra sést hér til hægri á blaðamannafundi gærdagsins. NORDICPHOTOS/AFP

Kröfum okkar er 

varða kjarnorku-

samninginn og olíusölu var 

ekki svarað.

Abbas Araqchi, aðstoðarutanríkis-
ráðherra Írans

GRIKKLAND Útlit er fyrir að mið-
hægriflokkurinn Nýtt lýðræði (ND) 
hafi unnið stórsigur í þingkosning-
um sem fóru fram á Grikklandi í gær. 

Þegar um 80 prósent atkvæða 
voru talin hafði ND 39,67 prósent og 
158 sæti af 300. Vinstriflokkurinn 
Syriza, sem hefur verið við völd frá 
árinu 2015, var með 31,68 prósent og 
86 sæti. Jafnaðarmannaflokkurinn 
KINAL var með 7,92 prósent og 22 
sæti, Kommúnistaflokkurinn 5,38 
prósent og fimmtán sæti, MeRA25, 
f lokkur fyrrverandi fjármálaráð-
herrans Yanis Varoufakis, með 3,48 
prósent og 9 sæti og fasistaflokkur-
inn Gullin dögun með 2,96 prósent. 
Missir þannig rétt af þriggja prósenta 
þröskuldnum og dettur út af þingi.

ND er því óumdeilanlega sigur-
vegari kosninganna. Syriza fékk 36,3 
prósent atkvæða í kosningunum í 
september 2015. ND fékk nú 27,8 
prósent og þar með hreinan meiri-
hluta enda fær sá flokkur sem sækir 
sér flest atkvæði fimmtíu þingsæti í 
bónus. 

Kyriakos Mitsotakis, leiðtogi ND, 
fer á fund forseta á morgun og tekur 
væntanlega við sem forsætisráð-
herra. Hann fagnaði sigri í gær og 
sagðist ætla að vinna af hörku fyrir 
alla Grikki. Alexis Tsipras, fráfarandi 
forsætisráðherra og leiðtogi Syriza, 
játaði ósigur og sagðist samþykkja 
niðurstöðurnar. 

Kosningarnar áttu upphaf lega 
að fara fram í haust. Tsipras ákvað 

hins vegar að flýta kosningum eftir 
að Syriza laut í lægra haldi fyrir ND 
í Evrópuþingkosningunum í maí 
síðastliðnum.

Tsipras tók fyrst við embættinu 
eftir þingkosningar í janúar 2015. Á 
þeim tíma leiddi hann Grikki í gegn-
um erfiðar viðræður við Evrópusam-
bandið um skuldastöðu ríkisins og 
nýja neyðaraðstoð. Þegar hann hafði 
tryggt þriðja neyðarpakka Grikkja 
boðaði hann til nýrra kosninga. Þær 
fóru fram í september sama ár og 
stjórnin hélt velli.

Síðan þá hefur Tsipras hins vegar 
gengið erfiðlega. Árið 2015 lofaði 
Syriza því að láta af niðurskurðar-
stefnu fyrri ríkisstjórna. Allt kom 

hins vegar fyrir ekki og neyddist 
stjórnin til að framfylgja skilmálum 
sem ESB og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn settu fyrir áframhald-
andi aðstoð. Atvinnuleysi hefur lítið 
minnkað og mælist enn í rúmum 
þrjátíu prósentum á meðal ung-
menna, um tuttugu prósent heilt yfir.

Sé litið til annarra mála en efna-
hagsmála má nefna óánægju meiri-
hluta Grikkja með samkomulagið 
sem Syriza-stjórnin gerði við Make-
dóna um að nafni ríkisins yrði breytt 
í Norður-Makedónía. Óánægjan 

stafar af því að þótt forskeytinu sé 
bætt við þykir Grikkjum enn ótækt 
að nágrannarnir kalli sig sama nafni 
og gríska héraðið og forngríska kon-
ungsríkið Makedónía.

Þá verður að nefna þann mikla 
fjölda flóttamanna sem hafa streymt 
til Grikklands og illa hefur gengið að 
sjá um, sem og skógarelda síðasta 
sumars sem felldu hundrað og urðu 
að pólitísku deilumáli vegna mis-
taka yfirvalda og meintra ólöglegra 
byggða.

Fátt getur nú komið í veg fyrir að 
Kyriakos Mitsotakis, leiðtogi ND, 
taki við af Tsipras sem forsætisráð-
herra. Mitsotakis er af valdaættum. 
Sonur fyrrverandi forsætisráð-
herrans Konstantinos, bróðir Dora 
Bakoyannis, fyrrverandi utanríkis-
ráðherra, og frændi fyrrverandi 
forsætisráðherranna Eleftherios 
Venizelos og Sofoklis Venizelos.

Samkvæmt því sem Nikos Marant-
zidis, prófessor í stjórnmálafræði við 
Makedóníuháskóla í Þessalóníku, 
sagði við Vox Europ í síðustu viku er 
Mitsotakis ekki sérstaklega vinsæll 
hjá hörðustu fylgismönnum Nýs lýð-
ræðis. „Mitsotakis er miðjumaður úr 
frjálslyndri fjölskyldu. Hann er langt 
til vinstri við flokkinn. Flokksmenn 
hafa aldrei litið á Mitsotakis-klanið 
sem hluta af miðju-hægrinu heldur 
sem boðflennur. En af hverju eru þeir 
þá að kjósa Kyriakos Mitsotakis? Af 
því að þeir vita að hann getur unnið.“
thorgnyr@frettabladid.is

Mitsotakis sigurvegari í Grikklandi
Alexis Tsipras forsætisráðherra og flokkur hans, Syriza, töpuðu fylgi í þingkosningum á Grikklandi. Nýtt lýðræði fær hreinan 
meirihluta. Kyriakos Mitsotakis, leiðtogi Nýs lýðræðis, fer á fund forseta Grikklands í dag og tekur væntanlega við af Tsipras.

40%
kusu Nýtt lýðræði í kosn-

ingum gærdagsins.

Kyriakos Mitsotakis virtist afar sáttur við niðurstöðurnar, enda með hreinan meirihluta. NORDICPHOTOS/AFP
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Það er ekki 

rétt hjá 

Pútín að hin 

frjálslyndu 

gildi sem 

byggð eru á 

rétti og frelsi 

einstaklinga 

séu úrelt. 

Þau eru enn 

aflvaki 

aukinna 

lífskjara og 

framþró-

unar. 

 

Auknir 

fjármunir og 

allur heims-

ins fagurgali 

duga því 

skammt ef 

meiningin er 

að herða enn 

á ómannúð-

legri stefnu.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

SANDBLÁSTUR

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Ráðgjöf
Tilboð

Hönnun
Uppsetning

Vladímír Pútín Rússlandsforseti var í afar 
fróðlegu sjónvarpsviðtali The Financial 
Times í síðustu viku. Í einn og hálfan tíma 
fór forsetinn yfir ærin verkefni heima fyrir, 
skattkerfisbreytingar, uppbyggingu innviða 

og menntakerfis, og ekki síst tæknivæðingu atvinnu-
greina. Meginstraumar alþjóðakerfisins og hlutur Rússa 
þar voru fyrirferðarmiklir.

Það sem upp úr stendur eru lok viðtalsins. Þar ræðst 
Pútín að þeim stjórnmálalegu grunngildum sem ráðið 
hafa mótun og þróun vestrænna lýðræðisríkja frá lokum 
síðari heimsstyrjaldarinnar. Hann segir þau frjáls-
lyndu gildi sem reist séu á rétti og frelsi einstaklinga 
hafa gengið sér til húðar. Dregið hafi úr vægi frjálslyndis 
Vesturlanda. Þaðan komi fáar forsagnir lengur.

Rússneski leiðtoginn lofar uppgang popúlista og sagði 
hugmyndir um fjölmenningu ekki eiga við í nútímanum. 
Pútín afskrifar þannig þau frjálslyndu grundvallarvið-
horf, sem sett hafa sterkan svip á líf okkar síðustu ára-
tugi, á borð við vernd flóttamanna og málefni hinsegin 
fólks. Þau stangist á við viðhorf meirihluta íbúa um heim 
allan. Dæmi um það er hvernig Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, hafi hleypt flóttamönnum inn í landið í 
bága við hagsmuni yfirgnæfandi meirihluta þjóðarinnar.

Pútín vísar til staðfestu Trumps forseta gagnvart 
Mexíkó: „Þessar frjálslyndishugmyndir fela í sér að 
ekkert þurfi að gera. Innflytjendur geti drepið, rænt og 
nauðgað án refsingar vegna þess að réttindi þeirra sem 
innflytjenda verði að vernda,“ segir Pútín.

Það er auðvitað rangt hjá Pútín að meirihluti íbúa 
heimsins deili skoðunum hans um málefni flóttamanna. 
Kannanir sýna að meirihluti fólks í þeim ríkjum sem fá 
til sín flesta innflytjendur sér fremur í því styrk en byrði. 
Jákvæðni eykst eftir því sem fólk fær að kynnast innflytj-
endum persónulega.

Það er ekki rétt hjá Pútín að hin frjálslyndu gildi sem 
byggð eru á rétti og frelsi einstaklinga séu úrelt. Þau eru 
enn aflvaki bættra lífskjara og framþróunar. Við höfum 
til að mynda séð á síðustu áratugum hvernig séreignar-
réttur og aukið frelsi einstaklinga hafa komið um 600 
milljónum Kínverja yfir fátæktarmörkin.

Samfélag margbreytni er ekki bara skemmtilegra held-
ur knýja fjölbreytnin og frelsið fram nýjar hugmyndir og 
umbreytingar. Sköpunarkraftur nýrrar hugsunar brýtur 
niður og byggir upp.

En það er ekki bara sótt að frjálslyndisstefnu. Hin 
hefðbundna íhaldsstefna raunsæis og manngildis er 
heldur ekki í tísku. Varfærni víkur þar fyrir upplausn og 
efa um mikilvægi sannleikans og jafnvel vísinda. Til ótt-
ans sækja leiðtogar fylgi sitt, til svartsýni og afturhalds. 
Auk Pútíns raðast á bekkinn Trump, ungverski Orbán, 
ítalski Salvini, franska Le Pen og Brexit-hreyfingin. 
Bolsonaro  í Brasilíu vill ólmur vera þar líka.

Það kom í hlut Evrópusambandsins að mótmæla 
orðum Pútíns. Tusk, forseti leiðtogaráðs þess, var kjarn-
yrtur þegar hann lýsti sig innilega ósammála Rússlands-
forseta: „Hver sá sem fullyrðir að frjálslynd lýðræðisríki 
séu úrelt segir samtímis að frelsi sé úrelt, að lög séu úrelt 
og mannréttindi séu úrelt,“ sagði Tusk. – Orð í tíma töluð.

Viðtal við Pútín

Hvar voru nöfnin?
Það hefur verið forvitnilegt 
að fylgjast með viðbrögðum 
hinna og þessara þingmanna 
í kringum umræðurnar um 
brottvísanir. Nú hefur lög-
gjafinn það í hendi sér að veita 
hverjum sem honum dettur í 
hug íslenskan ríkisborgararétt. 
Vakti það því nokkra furðu 
þegar Andrés Ingi Jónsson, 
þingmaður Vinstri grænna, 
steig fram og vildi láta endur-
skoða verklag við brottvísanir. 
Sá hinn sami á sæti í allsherjar- 
og menntamálanefnd, sem 
afgreiðir hið reglulega ríkis-
borgarafrumvarp. Ef hann, eða 
aðrir þingmenn, er svona miður 
sín yfir málum fjölskyldnanna, 
hvers vegna voru nöfn þeirra 
ekki á listanum?

Kvöld- og helgarvaktir
Ríkisbatteríið sem á að hafa 
yfirumsjón með dómstólum 
landsins hefur áhyggjur af því 
að Landsréttur klári ekki öll 
málin sem eru á borði réttarins. 
Alls bíða nærri 500 mál og er 
talið að það muni taka meira 
en eitt ár að klára þau öll, meira 
að segja með þeim fjórum af  
fimmtán dómurum sem eru 
núna á bekknum þökk sé Mann-
réttindadómstólnum. Spurning 
hvort það þurfi ekki að taka 
upp kvöld- og helgarvaktir til 
að klára bunkann? Og láta þá fá 
strangan yfirmann á af kasta-
tengdum launum.
arib@frettabladid.is

Nýjar yfirlýsingar um að setja eigi meira fé í 
málaflokk flóttafólks og rýmka reglur um 
efnismeðferð eru í sjálfu sér ánægjulegar en 

fela ekki í sér varanlega lausn á málefnum flótta-
barna. Til þess þarf meiriháttar stefnubreytingu, en 
ekki bara flýta málsmeðferð og afgreiða börn svo 
hratt, til baka út úr tilveru okkar, að þau komi ekki 
róti á tilfinningar landans.

Samkvæmt reglugerð um útlendinga er t.d. enn, 
þrátt fyrir nýjustu breytingar, heimilt að senda börn 
til óöruggra landa. En alvarlegast er líklega að börn 
fá ekki sjálfstæða málsmeðferð. Tekin er afstaða 
til umsókna foreldra um vernd og síðan dregin sú 
ályktun að það sé barninu fyrir bestu að fylgja for-
eldrum. Krafan er að staða barna sé metin sérstak-
lega og þau fái þannig notið eigin mannréttinda.

Við þinglokasamning haustið 2017 gerðu for-
menn flokka samkomulag um að strax á nýju kjör-
tímabili yrði ráðist í endurskoðun útlendingalaga 
og framkvæmd þeirra. Meðal annars með tilliti 
til stöðu barna og fólks í viðkvæmri stöðu. Ríkis-
stjórnin hefur setið í eitt og hálft ár og ber því fulla 
ábyrgð á að árangur af þverpólitískri þingmanna-
nefnd er enginn. Ekki er nóg með að þetta sleifar-
lag hafi verið látið viðgangast, heldur afgreiddi 
ríkisstjórnin nýtt frumvarp um útlendingalög 
þann 2. apríl, sem lagt var fram á Alþingi nokkrum 
dögum síðar. Í því er jafnvel gengið enn lengra í átt 
að ómannúðlegri stefnu og liðkað fyrir brottvísun 
barna. Auknir fjármunir og allur heimsins fagurgali 
duga því skammt ef meiningin er að herða enn á 
ómannúðlegri stefnu.

Ég geri mér grein fyrir því að hjónaband VG og 
Sjálfstæðisflokksins byggir frekar á hagkvæmnis-
sjónarmiðum en ástríðu og eldheitri ást. En það 
þvingaði þau enginn í þetta samband og þau bera 
því fulla ábyrgð á þeim slæmu málamiðlunum sem 
í því eru gerð. VG á því tvo leiki í stöðunni: Að knýja 
fram manneskjulegar úrbætur á málefnum flótta-
fólks eða gera stefnu VG í málaflokkum fullkomlega 
marklausa.

Vinstri græn eiga leik

Logi Einarsson
formaður Sam-
fylkingarinnar
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SANDGERÐI

GARÐUR

Framtíð Suðurnesjabæjar
Hugmyndasamkeppni 
um nýtt aðalskipulag
Suðurnesjabær er yngsta sveitarfélag landsins 
og efnir til opinnar hugmyndasamkeppni um 
mótun nýs aðalskipulags.Við erum að leita 
að spennandi og framsæknum hugmyndum 
en keppnin er einnig liður í vali á ráðgjafa til 
að vinna að gerð aðalskipulagsins. 

Þú finnur keppnislýsingu og öll gögn á  
sudurnesjabaer.is/is/hugmyndasamkeppni. 

Skilafrestur er til 4. október nk.

Mótaðu framtíðina með okkur.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Eitthvað það eftirminnilegasta 
sem ég lærði í bókmenntafræði 
í íslenskudeildinni í háskól-

anum á árum áður var viss greinar-
munur sem málaður var sterkum 
litum í einum snilldarfyrirlestr-
inum hjá Matthíasi heitnum Viðari 
Sæmundssyni, að mig minnir, á 
milli spennusögu og hryllingssögu. 
Munurinn er þessi: Í spennusögu 
er vitað hverjir eru persónur og 
leikendur. Hetjan á sér andstæðing 
sem allir vita hver er, eða tekst á við 
hættur sem eru fyrirliggjandi og 
öllum ljósar. Í hryllingi hins vegar er 
þessu öðruvísi farið. Þá er ekki vitað 
hver ógnin er. Andstæðingurinn er 
hulinn eða sveipaður það mikilli 
dulúð að eðli hans er ráðgáta. Hetjan 
kljáist við duldar ógnir, einhvers 
konar drauga eða yfirskilvitlegar 
ófreskjur jafnvel. Úr verður mar-
traðarkenndur hryllingur.

Stundum finnst mér Ísland vera 
svona martraðarkenndur hryllingur. 
Það eru vissulega stór orð, en þau eru 
sögð í þessu tiltekna bókmennta-
fræðilega samhengi. Íslenskt sam-
félag ber stundum, að mínu mati, 
þessi einkenni hryllingssögunnar 
að því leyti til, að oft er eins og viss 
upptök böls eða hryllings séu falin. 
Maður veit ekki hvaðan hið vonda 
kemur.

Hver vill senda börnin burt?
Þetta er auðvitað ekki meginein-
kenni á íslensku samfélagi, svo hjálpi 
okkur almættið. Svo langt leiddur af 
svartsýni er ég ekki. Margt er hér fag-
urt og gott. Né heldur er ég viss um 
að þetta tiltekna einkenni sé á ein-
hvern hátt sérstakt fyrir Ísland. Ég 
held að öll samfélög þurfi að búa við 
svona martraðir í mismiklum mæli, 
að orsakir vondra huta — öfl sem 
stuðla að óhamingju — eru hulin og 
þar með illa upprætanleg.

Þessar spaklegu hugsanir um 
samfélagið ól ég með mér í vaxandi 
mæli undir fréttaflutningi liðinnar 
viku. Enn og aftur berast fregnir af 
því að vísa eigi börnum á flótta úr 
landi. Slíkar fréttir skekja íslenskt 
samfélag oftsinnis. Maður verður 
ákaflega mikið var við það, að fólki 
misbýður þessi harðneskja. Skiljan-
lega. Af hverju getur samfélagið 
ekki tekið fólki opnum örmum sem 
býr við neyð annars staðar? Hvar 
er mannúðin? Að senda eigi börn 
aftur í ömurleikann og ógnirnar, 
slíkt hugnast manni ekki. Og þá fer 
maður að hugsa, og ég er viss um að 
margir hugsa það sama: Hver ákvað 
þetta? Hver ber ábyrgð á þessari 
stefnu? Af hverju er sá aðili ekki lát-
inn svara? Eiga þessar ákvarðanir sér 
kannski engan málsvara?

Við blasir allt í einu hin bók-
menntafræðilega skilgreining á 
hryllingssögu. Ófreskjan er óþekkt. 
Hún er falin.

Auglýst eftir málsvara
Ég geri því ekki skóna að einhvers 
staðar í kerfinu bruggi yfirskilvitleg 
ófreskja launráð, en það stappar 
nærri. Eitt er alla vega á hreinu: Sé 
það stefna íslenskra yfirvalda að vísa 
eigi börnum úr landi sem hingað 
hafa komið með fjölskyldum sínum 
úr lífshættulegu umhverfi heima-
landa sinna og náð jafnvel að skapa 
tengsl við íslenskt samfélag, eignast 
vini og lífsviðurværi, þá verður ein-
hver ráðamaður þjóðarinnar að 
stíga fram og upplýsa okkur hin um 
að hann beri ábyrgð á þeirri stefnu 
og að hann styðji svona aðgerðir 
heilshugar. Út af einhverju. Við 

Íslenska martröðin
þann sama aðila er þá hægt að taka 
rökræðuna, og baráttan fyrir breyt-
ingum á stefnunni verður á allan hátt 
heilbrigðari. Ísland verður spennu-
saga, ekki martröð.

Ástandið er fáránlegt Það er ríkis-
stjórn í landinu. Vill hún vísa börn-
unum burt? Vill forsætisráðherra 
það? Ef svo er, þá segi hún það. Ef svo 
er ekki, þá segi hún það líka. Það er 
ekki hægt að búa svo um hnútana 
þegar kemur að umdeildum og sárum 
mannúðarmálum að einhvers konar 

kerfislæg nauðung skyldi Íslendinga 
til þess að vera andstyggilegir við 
börn. Samfélagið skal vera mannanna 
verk, ekki flókið og óskiljanlegt vél-
virki þar sem tölvan segir nei.

Ráðherra stígur fram
Um helgina steig dómsmálaráð-
herra fram. Og jú, hún freistaði þess 
að útskýra stefnuna. Fjölskyldurnar 
fengu vernd í Grikklandi upphaf-
lega og þangað verða þær því að fara 
aftur. Og jafnt skal yfir alla ganga. 

Það eru 9.000 börn með sömu stöðu 
í Grikklandi. Eigum við að taka við 
þeim öllum? spurði Þórdís Kolbrún.

Ég hef tilhneigingu til að svara 
þeirri spurningu játandi. Ég efast 
hins vegar um að spurningin sé í 
nægum tengslum við raunveruleik-
ann til að hafa einhverja þýðingu. 
Ísland og Grikkland eru ekki einu 
löndin í heiminum. Ólíklegt er að 
allir vilji koma til Íslands. Mann 
grunar að ráðherra freisti þess hér 
að hlaupa með umræðuna út í móa. 

Svo er það líka þetta með að jafnt 
skuli yfir alla ganga. Ég staldra við. 
Ef öll börn eiga að fá sömu meðferð, 
hver er þá sú meðferð? Leyfa þeim 
að vera í skóla hér smá, eignast vini, 
finna von um nýtt og betra líf. Vísa 
þeim svo burt?

Ráðherra gerði rétt að stíga fram 
og reyna að svara, en ég hef það á til-
finningunni að hún hafi ekki talað 
með hjartanu. Eftir stendur martröð-
in óbreytt: Hver raunverulega — af 
heilum hug — vill þetta?
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Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 145.000 m.vsk 
Midea KMB-E09  
Max 3,4 kW 
2,65 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,85) 
f. íbúð ca 40m2.

• Kyndir húsið á veturna      
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir
• Virkar niður í -30°C

Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

Wi  búnaður 
fylgir með 

öllum 
varmadælum 
meðan birgðir 

endast

Umhver svænn 
kælimiðill

FÓTBOLTI Enska B-deildarliðið í 
knattspyrnu  Rea ding hef ur sam-
þykkt kauptil boð frá Millwall, sem 
leikur í sömu deild, í íslenska lands-
liðsframherjann Jón Daða Böðvars-
son.

Áður hefur verið sagt frá því að 
Jón Daði sé ekki í plönunum hjá 
portúgalska knattspyrnustjóran-
um José Manuel Gomes. Jón Daði 
fór ekki með liðinu í æfingaferð til 
Spánar og er á sölulista hjá Reading.

Jón Daði kom til Reading frá 
Wolves   árið 2017 en hann hefur 
skoraði 14 mörk í 53 leikjum fyrir 
liðið. Hann  var mikið meidd ur á 
síðustu leiktíð en skoraði þrátt fyr ir 
það sjö mörk í þeim níu leikjum sem 
hann var í byrjunarliði Reading.

Millwall hafnaði í 21. sæti deild-
ar inn ar í ensku B-deildinni síðasta 
vor, en liðið endaði einu sæti neðar 
en Rea ding og liðin rétt sluppu við 
fall úr deildinni. – hó

Jón Daði mögulega til Millwall

Jón Daði Böðvarsson er líklega að fara frá Reading. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Bandaríkin vörðu í gær 
heimsmeistaratitil sinn í knatt-
spyrnu kvenna en liðið lagði Hol-
land að velli með tveimur mörkum 
gegn engu í skemmtilegum úrslita-
leik mótsins í Lyon í Frakklandi.

Bandaríska liðið  var sterkari 
aðilinn í leiknum og Sari Van 
Veenen daal hélt því hollenska inni 
í leiknum í fyrri hálf leik. Áfram 
hélt bandaríska liðið að herja á 
hollensku vörnina í upphafi síðari 
hálf leiks og þegar klukkutími var 
liðinn af leiknum brutu Banda-
ríkjamenn ísinn.

Stef anie van der Gragt, varnar-
maður Hollands, var þá talin 
brotleg eftir að hafa sparkað í Alex 
Morgan, sóknarmann Bandaríkj-
anna. Eftir að atvikið var skoðað 
af myndbandsdómurum dæmdi 
dómari leiksins vítaspyrnu.

Megan Rapinoe, sem missti af 
undanúrslitaleiknum gegn Eng-
landi, steig á vítapunktinn og 
skoraði af miklu öryggi. Rapinoe 
sem er 34 ára gömul var þar með 
elsti leikmaður til þess að skora í 
úrslitaleik heimsmeistaramóts. 
Þetta var sjötta mark Rapinoe á 
mótinu en hún, Morgan og enski 
framherjinn Ellen White urðu 

Bandaríkjakonur áfram bestar í heimi
Ríkjandi heimsmeistarar og Evrópumeistarar leiddu saman hesta sína í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í knattspyrnu 
kvenna í Lyon í gær. Bandaríkin urðu þar heimsmeistari annað skiptið í röð með sannfærandi 2-0 sigri gegn Hollandi.

markahæstu leikmenn mótsins 
með sex mörk hver.

Rose Lavelle, sem leikið hefur 
af bragðs vel inni á miðsvæðinu hjá 
Bandaríkjunum á mótinu, tvöfald-
aði svo forystu bandaríska liðsins 
skömmu síðar með laglegu marki. 
Lavelle skoraði þar af leiðandi þrjú 
mörk á mótinu.

Bandaríkin styrktu stöðu sína sem 
sigursælasta lið sögunnar á HM
Bandaríkin hafa nú orðið heims-
meistari fjórum sinnum en mótið 
var fyrst haldið árið 1991 og var 
þetta því áttunda skipti sem það fer 
fram. Auk þess að fara með sigur af 
hólmi í fjögur skipti hafa Bandarík-
in sömuleiðis fengið ein silfuverð-
laun og í þau þrjú skipti sem liðið 
hefur ekki leikið til úrslita hefur 
það farið heim með brons.

Þetta var 12. sigur Bandaríkjanna 
í röð í lokakeppni heimsmeistara-
móts sem er met en fyrir þennan 
leik hafði Hollandi haft betur í 12 
leikjum í röð í lokakeppni Evr-

ópumóts og heimsmeistaramóts. 
Bandaríkin voru að leika sinn 
þriðja úrslitaleik á heimsmeistara-
móti í röð.

Enn fremur unnu Bandaríkin 
stærsta sigur sem unninn hefur 
verið í lokakeppni heimsmeistara-
móts þegar liðið rótburstaði Taí-
land 13-0 í fyrsta leik keppninnar. 
Þá skoraði liðið alls 26 mörk á mót-
inu sem er það mesta sem lið hefur 
skorað á einu heimsmeistaramóti.

Það sem lagði grunninn að 
sigri bandaríska liðsins var mikil 
breidd og mörg öf lug sóknarvopn 
sem liðið hefur innan sinna raða. 
Leikmenn bandaríska liðsins eru 
í gríðarlega góðu líkamlegu formi, 
geta pressað andstæðing sinn á 
löngum köf lum og refsa hratt og 
grimmilega fyrir þau mistök sem 
mótherjinn gerir.

Jill Ellis, þjálfari bandaríska liðs-
ins, varð þarna fyrsti þjálfarinn til 
þess að stýra liði til sigurs á heims-
meistaramóti tvisvar sinnum. Nú 
hafa önnur lið fjögur ár til þess að 
finna leið til þess að velta Banda-
ríkjunum af stalli þegar mótið fer 
næst fram.

Leikmenn bandaríska liðsins 
hafa valdið nokkru f jaðrafoki 
meðan á mótinu hefur staðið. Rap-
inoe hefur gagnrýnt bæði Donald 
Trump og forsvarsmenn FIFA. Þá 
reitti fagn Alex Morgan, þar sem 
hún þóttist dreypa á te með litla 
fingur upp í loftið, ensku þjóðina 
til reiði.  hjorvaro@frettabladid.is 

Leikmenn bandaríska kvennalandsliðsins í knattspyrnu fagna hér vel og innilega heimsmeistaratitlinum sem liðið vann í Lyon í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríkin hafa nú 

orðið heimsmeistarar 

fjórum sinnum en liðið er 

það sigursælasta í sögu 

keppninnar. Þýskaland 

kemur næst með tvo titla. 
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Bandaríkin 
unnu HM
Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu kvenna, 
sem fram hefur farið á franskri grund undanfar-
inn mánuð, lauk í gær með sigri Bandaríkjanna.  

+PLÚS

NORDICPHOTOS/GETTY 



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð á töskum gildir til 8. júlí. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Reykjanesbæ - Krossmóa 4
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
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Bakpoki fótbolti  
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki blár fótbolti  
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki marglit blóm 
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki hermannamunstur
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki Urban mintu 
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki rauður skógardýr
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki blátt/grátt munstur
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki Urban bleikur 
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki bláar/bleikar stjörnur
TILBOÐSVERÐ: 7.499.-
Verð: 9.999.-

Bakpoki Biocolor grár
TILBOÐSVERÐ: 6.749.-
Verð: 8.999.-

Bakpoki 2 in 1 rauður 
TILBOÐSVERÐ:  12.749.-
Verð: 16.999.-

Bakpoki einhyrningur
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki grár körfubolti 
TILBOÐSVERÐ:  10.499.-
Verð: 13.999.-

Bakpoki svartur með hjarta 
TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð: 20.199.-

Bakpoki rauður skógardýrBakpoki raauðður skógardýýr á /á

B k ki i h ik h i

Verð: 8.999.V rð 8 9 9.

B k ki U b iB k k U bá óá ó

B k ki hk h

GERÐU GÓÐ KAUP, KOMDU NÚNA!

TÖSKUDAGAR!
SKÓLA 
TÖSKUR

25%AFSLÁTTUR ALLAR
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KÖRFUBOLTI Síðustu tvær vikur 
hafa verið vægast sagt viðburða-
ríkar hjá Hauki Helga Pálssyni 
landsliðsmanni í körfubolta bæði 
í einkalífinu og í körfuboltanum. 
Haukur Helgi trúlofaðist á dög-
unum Söru Dögg Jónsdóttur og þau 
skötuhjú eignuðust sitt fyrsta barn 
í byrjun þessa mánaðar.

Þá gekk Haukur til liðs við rúss-
neska liðið Unics Kazan en þaðan 
kemur hann frá franska liðinu 
Nanterre sem hann lék með eitt 
keppnistímabil. Haukur og félagar 
hans hjá Nanterre fóru í undanúr-
slit um franska meistaratitilinn í 
vor. Þrátt fyrir að vel gengi í Frakk-
landi voru Haukur og fjölskylda 
hans staðráðin í að f lytja til annars 
lands í sumar til að hann fengi nýja 
áskorun í körfuboltanum.

„Mér hefur liðið vel í Frakklandi 
en eftir að hafa verið hérna í þrjú 
ár langaði mig að prófa eitthvað 
nýtt og við Sara vorum til í að færa 
okkur um set. Ég var að pæla í að 
fara í janúar fyrr á þessu ári en þar 
sem það gekk svo vel hjá Nant-
erre og ég vissi að lið myndu sýna 
mér þolinmæði fram á sumarið 
þá ákvað ég að klára tímabilið í 
Frakklandi og ég sé ekki eftir því,“ 
segir Haukur í samtali við Frétta-
blaðið.

Var kominn með pennann 
á loft í Jerúsalem
„Ég var svo búinn að ákveða að 
semja við Hapoel Jerúsalem þegar 
Unics Kazan kom inn í spilið. Ég 
fékk frest hjá ísraelska liðinu til 
þess að skoða það sem Rússarnir 
hefðu að bjóða. Svo voru forráða-
mann Hapoel orðnir óþolinmóðir 
og þegar ég fór yfir hlutina þá 
fannst mér meira spennandi að 
spila í Rússlandi. Þetta er virkilega 
sterk deild og ef ég get staðið mig 
vel þarna gæti þetta verið stökk-
pallur í allra sterkustu deildirnar. 
Þeir hafa verið að berjast í toppn-
um síðustu ár og ég er spenntur 
fyrir því að taka þátt í toppbaráttu 
á svona stóru sviði,“ segir landsliðs-
maðurinn enn fremur.

„ Fr a mk væmd a st jór inn hjá 
liðinu sagðist hafa séð mig fyrst 
þegar ég spilaði með U-16 ára 
landsliði Íslands á einhverju móti 
og svo aftur þegar ég spilaði með 
U-18 ára liðinu. Þá stýrði þjálfar-
inn gríska landsliðinu og sá mig 
spila með íslenska A-landsliðinu. 
Þeir sögðust hafa fylgst með mér 
í töluverðan tíma og sögðu að 

ég hefði átt að vera að spila með 
stærra liði fyrr en það væri mér til 
vandræða að íslenskir leikmenn 
væru ekki nógu hátt skrifaðir í 
körfuboltaheiminum,“ segir þessi 
öf lugi leikmaður um aðdraganda 
þess að hann væri orðinn leik-
maður Unics Kazan.

Tel mig geta bætt mig enn frekar
„Nú hef ég spilað á Spáni með smá 
stoppi í Svíþjóð og fór svo aftur 
upp tröppuganginn með því að 
spila í Frakklandi. Þetta er tölu-
vert sterkari deild og lið sem hefur 
gert sig gildandi í Evrópukeppnum 

í gegnum tíðina. Þeir fóru í undan-
úrslit í Evrópubikarnum í vor og 
markmiðið er að komast langt bæði 
í Rússlandi og í Evrópubikarnum á 
næstu leiktíð.

Ég er sjálfur á besta aldri og tel 
mig enn geta bætt mig töluvert. 
Þetta er góður staður til þess að 
bæta leik minn enn frekar. Þeir létu 
mig vita að ég fengi aðlögunartíma 
til þess að koma mér inn í hlutina 
þarna og þó ég fengi nokkuð stórt 
hlutverk væri ekki mikil pressa á 
mér. Þjálfarinn benti mér á nokkra 
hluti í leik mínum sem ég gæti 
hæglega bætt og ég er spenntur 

fyrir samstarfinu við hann,“ segir 
Haukur um þróunina á ferli sínum.
„Kazan er svo hugguleg borg, 
við fórum þarna í æfingabúðir 
með landsliðinu fyrir nokkrum 
árum og borgin er falleg. Þetta 
er háskólaborg og okkur líst vel á 
að búa þarna. Það er líka góð til-
finning að vera búinn að ganga frá 
þessu svona snemma og nú get ég 
einbeitt mér að föðurhlutverkinu 
sem er geggjað. Lífið gæti ekki verið 
mikið betra bæði á persónulegum 
nótum sem og í körfuboltanum,“ 
segir þessi geðþekki piltur. 
hjorvaro@frettabladid.is

Langaði í nýja og stærri áskorun
Haukur Helgi Pálsson verður annar íslenski körfuboltamaðurinn til þess að leika í rússnesku úrvalsdeildinni í körfu-
bolta. Haukur Helgi gekk á dögunum til liðs við Unics Kazan en áður hafði Jón Arnór Stefánsson leikið þar í landi.

… og passar með öllu

www.ms.is
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Haukur Helgi Pálsson lék vel með Nanterre síðasta vetur og góð frammistaða hans skilaði honum samningi hjá Unics Kazan. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég er sjálfur á besta 
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Ingibjörg Halldórsdóttir hefur mikla þekkingu á innviðum kvikmyndahátíða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ákvað að láta bara vaða
Heimildarmyndahátíðin IceDocs fer í fram á Akranesi í fyrsta sinn dag-
ana 17. til 21. júlí. Ingibjörgu Halldórsdóttur, einni af þremur stofnendum 
hátíð arinnar, finnst heimildarmyndir vanmetnar og vill breyta því. ➛2



Ég vann fyrir RIFF, Alþjóðlega 
kvikmyndahátíð í Reykjavík 
í mörg ár. Ég var því búin að 

koma mér upp ágætis tengslaneti 
og safna mér þekkingu í þessum 
bransa. Þegar ég hæti hjá RIFF 
2016 eða 17 var ég pínu týnd í smá-
stund. Mig langaði að nýta mér 
áfram þessa þekkingu sem ég hafði 
aflað mér,“ segir Ingibjörg.

Það var svo þegar Ingibjörg hitti 
Hall Örn Árnason, kunningja sinn, 
í bíó að hugmyndin um heimildar-
myndahátíð kom upp. „Við sáum 
mjög góða heimildarmynd og 
fórum að tala um að okkur fyndist 
að það ættu að vera fleiri áhorf-
endur í salnum. Okkur fannst eins 
og fólki kynni ekki nógu vel að 
meta heimildarmyndir. Á öðrum 

frumsýningum er fullt af fólki en 
okkur fannst heimildarmyndir 
ekki fá þá athygli sem þær eiga 
skilið,“ segir Ingibjörg og segir 
hlæjandi að þau hafi orðið mjög 
æst yfir þessu þegar þau fóru að 
ræða þetta og velta því fyrir sér af 
hverju þetta væri svona.

„Það endaði með því að við 
ákváðum bara að gera eitthvað í 
þessu. Ég fæ svona milljón hug-
myndir á dag um að gera eitthvað 
en geri það ekkert endilega. En 
Hallur sendi mér svo skilaboð 
daginn eftir og spurði: „Jæja, hvað 
eigum við þá að gera?“ Það varð til 
þess að ýta á mig að láta vaða. Ég er 
ekki mikið fyrir að láta vaða. En í 
þetta skipti gerði ég það.“

Ingibjörg segist strax hafa sagt 
að ef þú ætluðu að halda heim-
ildarmyndahátíð yrði hún að 
vera á Akranesi. „Ég nenni ekki 
lengur að keyra fram og til baka til 
Reykjavíkur á hverjum degi,“ bætir 
hún við hlæjandi.

Ingibjörg og Hallur, kunningi hennar, ákváðu að stofna kvikmyndahátíð þegar þau hittust í bíó og ekki kom annað til greina en að halda hana á Akranesi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson, 
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra 
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Akranes hefur allt til alls
„Ég fór einu sinni á vikulangt nám-
skeið í stjórnun hátíða, í Edinborg. 
Þar var farið út í öll smáatriði sem 
gera hátíð góða. Eitt af þeim var 
að til að hátíð standi upp úr þarf 
hún að hafa einhverja sérstöðu og 
Akranes hefur allt til alls,“ útskýrir 
Ingibjörg.

Ingibjörg er úr Hvalfjarðarsveit-
inni og Akranes stendur henni því 
nærri. Þar er gott bíóhús og góður 
samfélagsandi. „Það eru allir til í að 
hjálpa manni. Þess vegna ákváðum 
við að það væri sniðugt að halda 
hátíðina þar.“

Hallur kannaðist við mann sem 
vann við kvikmyndagerð uppi 
á Akranesi. Þau höfðu samband 
við hann og það varð úr að þau 
voru þrjú sem hrintu hátíðinni í 
framkvæmd, Ingibjörg, Hallur og 
Heiðar Mar Björnsson. „En þessi 
hópur er alltaf að stækka og ég held 
að við séum núna orðin 15 í starfs-
mannahópnum,“ segir Ingibjörg.

Ingibjörg segir að mörgu að 
huga þegar hátíð sem þessari er 
komið í gang. Það þarf að passa að 
hátíðin rekist ekki á aðrar hátíðir. 
Ekki bara á Íslandi heldur erlendar 
hátíðir líka. Fjöldi erlendra gesta 
kemur á IceDocs og því skiptir 

tímasetningin miklu máli. Ingi-
björg segir júlí hafa orðið fyrir 
valinu þar sem þá er lítið um aðrar 
hátíðir og svo er hægt að skapa 
skemmtilega stemningu á björtum 
sumarnóttum.

Á hátíðinni verður fjölbreytt 
dagskrá fyrir alla aldurshópa. Það 
verða sýndar yfir 50 heimildar-
myndir í heild. Þar af þrjátíu í fullri 
lengd. Boðið verður upp á spurt og 
svarað sýningar með stórum hluta 
myndanna. Þá geta áhorfendur 
spurt leikstjóra myndanna, eða 
aðra aðstandendur þeirra, spjör-
unum úr.

Vilja sýna fjölbreytnina
„Við verðum með mjög fjöl-
breyttar heimildarmyndir. Fólk 
sér kannski fyrir sér sjónvarps-
heimildarmyndir með sögumanni 
eða þul. En okkur langar að sýna 
hversu fjölbreyttur þessi miðill 
getur verið. Það má alveg búast við 
myndum þar sem fólk talar beint 
við myndavélina og myndum sem 
notast við þul en líka myndum þar 
sem myndefninu sjálfu er leyft að 
segja söguna.

Umfjöllunarefnin eru víð og 
breið. Helsta áherslan er að það sé 
eitthvað skapandi í öllum mynd-
unum sem við sýnum, að miðillinn 
sé notaður til að segja söguna,“ 
segir Ingibjörg.

„Heimildarmyndir geta sagt 
miklu meira en leiknar myndir og 
sýnt miklu meira. Það er nefni-
lega oft þannig að þegar maður 
sér leiknar myndir hugsar maður 
„oh, þetta er svo ótrúlegt“. En í 
heimildarmynd er það alvöru 
fólk að gera það sem þú horfir á í 
myndinni, þannig að þó það virki 
ótrúlegt þá færðu svona raunveru-
leikatilfinningu. Þannig leyfist 
heimildarmyndagerðarmönnum 
að gera miklu meira og sýna okkur 
skrýtnari hluti.“

Skemmtileg barnadagskrá
Ingibjörg tekur fram að börnin 
verði ekki skilin út undan á hátíð-
inni. Það verður sérstök barnadag-
skrá sem ber yfirskriftina Akranes 
með okkar augum. „Það verða 
barnasýningar á morgnana og 
fræðsla í kringum þær. Við verðum 
líka með ratleik. Markmiðið með 
ratleiknum er að krakkarnir 
festi sitt sjónarhorn af Akranesi á 
filmu. Þau geta notað eigin síma 
eða búnað sem við útvegum þeim. 
Myndirnar verða svo myllumerkt-
ar og sýndar í beinni útsendingu á 
torginu,“ segir Ingibjörg.

Á kvöldin verður svo skemmti-
dagskrá. „Til að hafa ofan af fyrir 
öllum erlendu gestunum okkar,“ 
segir Ingibjörg hlæjandi. „Það 
verður til dæmis miðnæturbíó og 
ball og ýmislegt f leira skemmti-
legt.“

Ingibjörg segir að bæjarbúar 
hafi tekið þeim opnum örmum. 
Bæði hefur hátíðin fengið stuðning 
frá bæjarfélaginu sjálfu en svo er 
fólk úti í búð sem hefur gefið sig á 
tal við hana og sagst spennt fyrir 
hátíðinni. „Við höfum gert góða 
samstarfssamninga við fólk og 
fyrirtæki sem eru að hjálpa okkur.“

En hátíðin er ekki bara fyrir 
Akurnesinga. Ingibjörg tekur fram 
að það sé alls ekki langt að keyra til 
Akraness frá Reykjavík og hátíðin 
því kjörið tækifæri fyrir höfuð-
borgarbúa til að kynnast bænum 
og sjá alla þá flottu uppbyggingu 
sem er í gangi þar.

„Það er um að gera að gera sér 
ferð upp á Akranes. Skella sér 
í Guðlaugu, nýja heita laug við 
fjöruna á Langasandi, skreppa út 
að borða og fara svo í bíó.“

Dagskrá hátíðarinnar og nánari 
upplýsingar eru væntanlegar á 
vefsíðunni icedocs. is.

Framhald af forsíðu ➛

Á öðrum frum-
sýningum er fullt 

af fólki en okkur fannst 
heimildarmyndir ekki fá 
þá athygli sem þær eiga 
skilið.
Ingibjörg Halldórsdóttir

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
 Frelsi til að veiða! 
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • WWW.FASTMOS.IS

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Kaldakinn 24 - 220 Hf.

 
78,6 m2 þriggja herbergja sérhæð.  Eignin 
skiptist í stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymsluloft. 
V. 38,5 m.

Ljósheimar 16 -104 Reykjavík 

 
87,4 m2, 4ra herbergja íbúð með fallegu 
útsýni á 4. hæð í lyftuhúsi. Eignin skiptist í 
forstofu, baðherbergi, þrjú svefnherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla í 
kjallara. V. 39,9 m.

Skálahlíð 21 - 270 Mos. 

 
Mjög fallegt og skemmtilega hannað 278,8 
m2 einbýlishús með bílskúr á glæsilegum 
útsýnisstað innst í lokuðum botnlanga. 
Eignin skiptist í stofu/borðstofu, eldhús, 
þrjú barnaherbergi, eitt gesta/vinnher-
bergi, hjónaherbergi með fataherbergi og 
baðherbergi, baðherbergi, þvottahús, hol, 
geymslu og bílskúr. Stór timburverönd í 
suðvesturátt. V. 96,9 m.

Nýtt 30 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað við miðbæ  
Mosfellsbæjar. Stutt í alla þjónustu.

Mjög fallegt og vel skipulagt lyftuhús á 3-4 hæðum auk bílakjallara. 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. Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með vönduðum innréttingum og gólfefnum. 

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.

Þverholt 27-31

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Falleg og björt 166,1 m2, 5 herbergja íbúð með 
sérinngangi í fjórbýlishúsi.  Eignin skiptist í 
fjögur svefnherbergi, baðherbergi/þvottaher-
bergi, forstofu, rúmgóða geymslu með glugga, 
eldhús, stofu og borðstofu. Mjög stutt er í 
nýjan skóla í hverfinu, Helgafellsskóla.

 V. 63,9 m.

Ástu-Sólliljugata 20 - 270 Mosfellsbær 

Glæsileg 199,3 m2 efri sérhæð með bílskúr í 
tvíbýlishúsi.  Fallegt útsýni.  Eignin skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, fjögur svef-
nherbergi, baðherbergi, snyrtingu, þvottahús, 
geymslu og háalofti.

V. 79,9 m.

Spóahöfði 16 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt 278,9 m2 steinsteypt einbýlishús 
á þremur pöllum.  Vinsæl staðsetning 
miðsvæðis í Mosfellsbæ, stutt í skóla og 
þjónustu.  Nýleg eldhúsinnrétting og nýlegt 
harðparket er á gólfum.  Eignin skiptist í stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, fimm svefn-
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu 
og bílskúr. V. 97,9 m.

Litlikriki 15 - 270 Mosfellsbær  

174 m2 raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.  
Eignin skiptist í stofu, eldhús, þrjú svefnher-
bergi, þvottahús, baðherbergi, snyrtingu og 
bílskúr.  Stór verönd og hellulagt bílaplan með 
snjóbræðslu eru við eignina. 

V. 74,0 m.

Hjallahlíð 9 - 270 Mosfellsbær 
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Afhending í sept. og nóv. 2019

Mjög fallegt 

útsýni

Fasteignasalan Miklaborg 
kynnir nýjar, glæsilegar 
íbúðir að Hraunbæ 103 A/B/C 

í 60 íbúða lyftuhúsi í rótgrónu 
hverfi í Árbæ. Íbúðirnar fyrir 
60 ára og eldri. Húsið er teiknað 
af Kristni Ragnarssyni og er 
níu hæða fjöleignarhús. Mikið 
útsýni, íbúðir af hendast full-
búnar án gólfefna en með f lísar 
á votrýmum. Einstaklings til 4ra 
herbergja íbúðir frá 51,9 fm-159,1 
fm. Stæði í lokuðum bílakjallara 
fylgir f lestum íbúðum. Ártúnið er 
rótgróið hverfi.

Hraunbær 103B íbúð 504. Þriggja 
herbergja íbúð á fimmtu hæð skráð 
stærð eignar 108,5 fermetrar, birt 
stærð íbúðar er 96,0 fermetrar. 
Eigninni tilheyrir geymsla 0025, 
birt stærð 12,5 fermetrar. Eigninni 
tilheyra svalir stærð 9,8 m2. Einnig 
fylgir stæði í upphitaðri lokaðri 
bílageymslu merkt nr. B-23.

Íbúð 504: Glæsileg íbúð á 5. hæð. 
Komið er inn í sameiginlegan inn-
gang að íbúð. Forstofa með skápum 
forstofan opin inn í hol sem 
leiðir þig í allar vistaverur íbúðar. 
Flísalagt baðherbergi með góðri 

snyrtiaðstöðu, sturta, innrétting 
með skápum undir handlaug og 
spegli fyrir ofan handlaug. Einnig 
er tengi fyrir þvottavél og þurrkara 
á baði. Gott aukaherbergi með 
fataskápum, hjónaherbergi með 
góðum skápum. Eldhús og stofa eru 
eitt rými sem er bjart með útgengt 
út á stórar svalir. Gert er ráð fyrir 
eyju í eldhúsi.

Glæsilega staðsett hús í rótgrónu 
hverfi og þar sem húsið stendur 
hátt, verður einstakt útsýni úr 
f lestum íbúðunum. Mikil upp-
bygging er í Árbænum þar sem 

miðbæjarkjarninn er að færast ofar 
í borginni. Góð aðstaða til útivistar. 
Stutt í alla þjónustu, íþróttamann-
virki, verslun og stofnbraut. 
Afhending er í október 2020.

Allar nánari upplýsingar um eignina 
veita Jórunn löggiltur fasteignasali 
í síma 845 8958 eða jorunn@mikla-
borg.is, Svan Gunnar Guðlaugs-
son löggiltur fasteignasali í síma 
697 9300 eða svan@miklaborg.is, 
Axel Axelsson löggiltur fasteignasali 
í síma 778 7272 /axel@miklaborg.is.

Nýjar íbúðir í rótgrónu hverfi 
Íbúð-
irnar eru 
í nýju 
húsi við 
Hraunbæ 
og eru 
ætlaðar 
þeim 
sem eru 
sextíu 
ára eða 
eldri. 

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

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

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði

Síðumúla 27
Sími 588 7744
www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

S í ð a n  1 9 9 5

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð



ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR S.  ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

HOLTSVEGUR 23-25, 210 GBR 53.5M

MATTHILDUR / KJARTAN MATTHILDUR  SUNNA                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.

KÁRASTÍGUR 7, 101 RVK 89.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Tveggja herbergja, 60,6 fm. íbúð á 4. hæð. Afhendist fullbúin við 
kaupsamning, með gólfefnum á öllum rýmum, innbyggðum ísskáp, 
frystir og uppþvottavél. Stæði í bílakjallara fylgir.

TANGABRYGGJA 13-15, 110 RVK 39.5M

SÍÐASTA 2JA HERB. ÍBÚÐIN

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Stórglæsilegt 241,0 fm. mikið uppgert einbýlishús á einni hæð í 
klassískum stíl, teiknað af Kjartani Sveinssyni. Húsið stendur í gróinni 
götu í Garðabæ. Eignin er laus til afhendingar eftir samkomulagi.

HÖRGSLUNDUR 6, 210 GBR 112.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

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

HJALTABAKKI 14, 109 RVK 36.9M

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

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK 44.9M

MATTHILDUR / KJARTAN 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. 

DALSEL 3, 109 RVK 72.9M

KJARTAN GUÐMUNDSSON       663 4392

Opið hús mánudaginn 8. júlí. klukkan 17:00-17:30 Mjög 
snyrtileg 125 fm íbúð á 2.hæð ásamt 26 fm bílskúr.
Góð lofthæð. Næg bílastæði á baklóð.

RÉTTARHOLTSVEGUR 1, 108 RVK 57.9M

KJARTAN GUÐMUNDSSON       663 4392

Falleg og björt 105,4 fm fjögura herbergja neðri sérhæð í tvíbýli. 
Glæsilegur pallur og garður.

ÁLFATÚN 18, 200 KÓP 51.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON         663 2508

151,8 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð. Íbúðin skiptist 
í hol, rúmgott og bjart alrými með stórri eldhúsinnréttingu og eyju, 
glæsilega hjónasvítu, rúmgott herbergi,  tvö baðherbergi og þvottahús.

MÁNATÚN 5, 105 RVK 76.9M

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR   692 0149

Falleg 2ja herbergja íbúð í fallegu og vel við höldnu húsi teiknuðu af 
Sigvalda Thordarsyni á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 
61,6 fm og henni fylgir 3 fm. geymsla á sömu hæð.

HVERFISGATA 49, 101 RVK 34.9M

OPIÐ HÚS

SÖLUMANN 

VANTAR 

TIL STARFA Á STAKFELL

NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR 
ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON

Í SÍMA 820 2399



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Bjarkarholt 8-20 -  Mosfellsbæ - Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri. Íbúðirnar eru frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• 86,2 fm. íbúð á 1. hæð að meðtöldum tveimur 

geymslum við Grettisgötu. Gengið er upp hálfa 

hæð. 

• Búið er að endurnýja m.a. glugga og gler á 

suðurhlið. Gólfefni eru endurnýjuð að mestu. 

Einnig er búið að endurnýja hluta af innréttingu 

í eldhúsi, tæki og borðplötur. Ný innrétting er á 

baði. Stofa með glugga til suðurs.

• Útigeymsla er endurnýjuð. Snyrtileg sameign. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 43,9 millj.

 

Grettisgata 77. 4ra herbergja íbúð – laus strax.

 

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá 
kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega falleg 71,0 fm. íbúð auk sér geymslu og 

23,0 fm. bílskúr í nýlega steinuðu húsi við Hring-

braut. Húsið lítur vel út að utan sem innan. 

• Íbúðin hefur verið endurnýjuð á afar smekklegan 

hátt, m.a. hefur eldhús, baðherberg og gólfefni 

verið endurnýjað sem og rafmagnslagnir.  

• Tvö herbergi með stórum gluggum. Svalir út af 

öðru herberginu til suðurs. Þvottaaðstaða í íbúð. 

Rúmgóð og björt stofa með stórum gluggum.  

Verð 41,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Falleg 89,1 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér 

geymslu í góðu fjölbýlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. 

• Stofa rúmar vel setustofu og borðstofu og er 

með góðum gluggum til vesturs og útgengi á svalir 

til vesturs. 

• Eldhús með gluggum til norðurs/austurs og 

góðum borðkrók. Tvö herbergi. Baðherbergi 

endurnýjað að hluta.

• Húsið var allt tekið í gegn að utan fyrir um 7 árum 

síðan þar sem múrviðgerðir fóru fram, húsið málað 

og skipt var um glugga á austurhlið hússins. 

Verð 39,9 millj.

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

efstu, að meðtaldri sér geymslu við Kambasel. 

Húsið var allt sprunguviðgert og málað árið 2018 

og þak yfirfarið sama ár.

• Stofa/borðstofa með útgengi á svalir til austurs. 

Tvö herbergi auk þess sem eitt herbergi hefur 

verið útbúið í hluta stofu. Þvottaherbergi innan 

íbúðar.

• Búið er að endurnýja innréttingu og tæki í eld-

húsi, baðherbergi og gólfefni að hluta. 

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

Verð 41,9 millj.

Hringbraut 109. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Skipholt 53. 3ja herbergja íbúð með svölum til vesturs.

 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Falleg 58,9 fm. íbúð á 2. hæð með svölum 

til suðvesturs á þessum eftirsótta stað í mið-

borginni.  

• Eignin var öll endurnýjuð hið innra fyrir um 10 

árum síðan og er í góðu ástandi.  Árin 2015 og 

2016 var húsið allt viðgert að utan og málað.  

Stigahús var teppalagt og málað árið 2014 og er 

afar snyrtilegt. 

• Stofa er rúmgóð með gluggum til suðvesturs. 

Eldhús með hvítum snyrtilegri innréttingu. Rúm-

góð herbergi. Svalir til suðvesturs út af minna 

herberginu.

Verð 39,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð í risi í þríbýlishúsi 

við Framnesveg. Eignin er skráð 57,3 fm. að 

stærð en gólfflötur hennar er þó nokkuð mikið 

meiri, eða í kringum 70,0 fm.

• Íbúðin var endurnýjuð hið innra árið 2006, m.a. 

innrétting í eldhúsi, baðherbergi o.fl. og er í góðu 

ástandi.  Raflagnir og rafmagnstafla voru endur-

nýjuð á sama tíma.

• Eldhús með frábæru útsýni út á sjóinn og að 

Snæfellsjökli. Stofa, björt og rúmgóð. Geymsluris 

er yfir íbúðinni.  

• Lóðin snýr til suðurs, ræktuð og sameiginleg. 

Verð 37,5 millj.

Baldursgata 22 – 3ja herbergja íbúð – laus fljótlega

Framnesvegur 17.  3ja herbergja risíbúð – laus fljótlega.Kambasel 54. 3ja - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag 
frá kl. 18.15 – 18.45
• Virkilega falleg og björt 92,3 fm. 3ja herbergja efri 

sérhæð við Brekkubyggð með verönd til suðurs 

og frábæru útsýni yfir borgina, að Snæfellsjökli, 

Bláfjöllum og víðar.  

• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð. Innrétting og 

tæki í eldhúsi eru nýleg og parket á íbúðinni er 

nýlegt.  Íbúðin er nýmáluð að innan.

• Stór stofa með gluggum ti norðurs og austurs 

og einstöku útsýni yfir borgina. Opið eldhús 

við stofu. Tvöfaldur ísskápur í eldhúsi og upp-

þvottavél fylgja með eigninni.

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 48,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 18.15 – 18.45
• 3ja herbergja 69,9 fm. íbúð á 5. hæð með 

svölum til suðurs í góðu lyftuhúsi við Hamraborg 

í Kópavogi. Sér geymsla er í kjallara og sam-

eiginleg stæði í bílageymslu.

• Svalir snúa til suðurs og með útgengi úr hjóna-

herbergi sem er með nýjum skápum. Útsýnis 

nýtur að Öskuhlíð, Esjunni og víðar.

• Húsið var allt múrviðgert og málað árið 2018. 

Skipt var um gler í glugga í stofu. Nýr mynda-

véladyrasími í húsinu og eldvarnarhurð inn í íbúð. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 34,5 millj.

Brekkubyggð 17 – Garðabæ. 3ja herbergja efri sérhæð.

Hamraborg 32 – Kópavogur. 3ja herbergja íbúð – laus strax.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 

fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-

staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 

miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnis-

vali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 

ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök 

hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loft-

ræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í 

stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 

arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 

hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

• Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, elsta 

og öflugasta verktakafyrirtæki landsins. 

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi
• 301,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum sem 

stendur á 1.757,0 fm. gróinni og skjólsælli lóð 

við Hæðarbyggð 1 í Garðabæ.  Ósamþykkt 

2ja herbergja aukaíbúð er í hluta neðri hæðar 

hússins. Tvöfaldur 51,0 fm. innbyggður bílskúr. 

• Stórar svalir sem snúa til vesturs og norðurs. 

Húsið er mikið upprunalegt hið innra og auk 

þess er kominn tími á viðhaldsframkvæmdir að 

utan.

• Á aðalhæð hússins eru stórar stofur, arin- og 

setustofa auk borðstofu. Fimm herbergi. Eldhús 

með eldri innréttingu.

• Lóðin er með tyrfðri flöt, fallegum trjágróðri, hellu-

lögð verönd til suðurs á baklóð og malarplan við 

bílskúr vestanmegin við húsið. 

Verð 94,9 millj.

Hæðarbyggð – Garðabæ. Einbýlishús á stórri hornlóð.
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Fallegt, vel staðsett og mikið endurnýjað raðhús í rólegu og vinsælu hverfi við Selbrekku í Kópavogi. Frábært útsýni yfir borg og til 
fjalla í norðri en jafnframt einstakt skjól til suðurs. Eignin er rúmir 260 fm (skráð 239,9 fm skv. FMR). Innréttingar eru vandaðar og 
sérsmíðaðar, endurnýjaðar á seinustu árum. Opnun efri hæðar með miklum gluggum og vandaðri rennihurð tengir innrýmið við 
sælureit garðsins og mikla verönd með heitum potti.
Opið hús mánudaginn 8. júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. 864 5461, gudlaugur@eignamidlun.is

SELBREKKA 32
200 KÓPAVOGUR

HÆÐARGARÐUR 35
108 REYKJAVÍK

BOÐAGRANDI 6
107 REYKJAVÍK

Falleg og björt 2ja herbergja 89,7 fm íbúð á þriðju hæð í 
lyftuhúsi við Hæðargarð í Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir 
í búðinni. Íbúðin er ætluð fólki 63 eða eldri. Í húsinu er rekin 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara.  V. 49,5 fm
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun is

BÓKIÐ SKOÐUN
Björt 96,6 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Tvö svefnherbergi, stór 
stofa, rúmgott eldhús, góðar svalir. Þvottaaðstaða í íbúðinni. 
Mjög góð staðsetning.  V. 47,9 m
Opið hús þriðjudaginn 9. júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

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

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur
fasteignasali

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

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

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

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

ÁLFHEIMAR 46
104 REYKJAVÍK

 111.4 fm 4 herb. íbúð á 4.hæð í fjölbýli. Nýtt baðherbergi, 
endurnýjað eldhús, nýtt á gólfum, nýjar raflagnir og fl. Gott útsýni. 
Góð sameign. Húsið teiknaði Sigvaldi Thordarson.  V. 47,9 m
Opið hús mánudaginn 8. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

SÓLTÚN 7
105 REYKJAVÍK

 Glæsileg 102.7 fm 3 herb. íbúð á 6 hæð í lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílageymslu. Suðursvalir. Sérþvottahús og geymsla innan 
íbúðarinnar. Innangengt í bílageymslu.  V. 56,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is, Sverrir Kristinsson, lg.fs. 861 8514

OPIÐ HÚS

JÖKLASEL 29
109 REYKJAVÍK

174,5 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.  
V. 69,9 fm
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BERJARIMI 34
112 REYKJAVÍK

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

OPIÐ HÚS

FLÓKAGATA 60
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Falleg 126 fm 5 herbergja efri sérhæð í fjórbýlishúsi.
Sérbílastæði austan megin við húsið og bílskúrsréttur. 
Skjólgóður suðurgarður bakatil við húsið (neðan götu).  V. 62,2 m
Opið hús þriðjudaginn 9. júlí milli kl. 17:30 og kl. 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

BÁRUGATA 7
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
110,1 fm einstaklega falleg og björt 4-5 herbergja uppgerð 
efri sérhæð í tvílyftu steinhúsi á fallegum stað í gamla 
Vesturbænum.  V. 63,9 m
Opið hús fimmtudaginn 11. júlí milli kl. 18:30 og kl. 19:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

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. 69,9 m
Opið hús mánudaginn 8. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is, Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

SJAFNARBRUNNUR 11-19
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

151,1 fm björt og falleg 5 herbergja efri sérhæð með sérinngangi á eftirsóttum stað í Þingholtunum. Þrjú svefnherbergi og tvær 
samliggjandi stofur. Aukin lofthæð í íbúðinni. Húsið teiknaði Einar Sveinsson arkitekt. Draumastaðsetning við Hljómskálagarðinn.
V. 69,9 m
Opið hús þriðjudaginn 9. júlí milli kl. 18:30 og 19:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

SÓLEYJARGATA 23
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur 
fasteignasali
s. 588 9090

Herdís Valb.
Hölludóttir
Lögfræðingur,
löggiltur 
fasteignasali
s. 694 6166

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 847 7000

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 661 6021

Hrafnhildur 
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Sesselja K. 
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN 8. JÚLÍ, KL. 17.00 - 17.45

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði 
í bílageymslu. Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ, í 
göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og verslun. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

BJARTAR OG NÚTÍMALEGAR ÍBÚÐIR MEÐ HAGNÝTU SKIPULAGI

Verð frá 35,9 m.
2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja 
íbúðir

Afhending sumar 2019

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

Herdís Valb. Hölludóttir
löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
Sími 694 6166

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Garðabær - Lyngás 1

OPIÐ HÚS
MIÐVIKUDAGINN 10. JÚLÍ KL. 17.00 - 17.30

BRÍETARTÚN 9-11 / 105 REYKJAVÍK 
Innri hönnun íbúðanna skapar hlýtt og notalegt umhverfi. 
Íbúðirnar eru bjartar með stórum gluggum, ljósum 
veggjum og gólfhita sem veitir góðan yl á köldum dögum.

Stærð íbúða er frá 59 - 240 fm. 

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

Höfðatorg 

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

Dæmi
2ja herb. verð frá 41,9 m. / frá 59,7 fm
3ja herb. verð frá 58,9 m. / frá 97,7 fm
4ra herb. verð frá 75,9 m. / frá 130,4 fm

KVISTHAGI 12
107 REYKJAVÍK

Einbýlishús með aukaíbúð, bílskúr og sundlaug, samtals 427 fm. Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt og stendur á 1022,0 
fm lóð. Glæsileg eign með tveimur stofum, bókaherbergi, fjórum svefnherbergjum og vinnuherbergi.  Auk þess er 3ja herbergja 
íbúð í kjallara.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
ARNARTANGI 80
270 MOSFELLSBÆR

Gott einbýli á einni hæð með bílskúr, samtals 174,2 fm. Fallegur og 
gróinn garður. Húsið stendur við rólega götu í grónu hverfi. 
V. 73,5 m
Opið hús þriðjudaginn 9. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

BREKKUGATA 22 OG 24
210 GARÐABÆR

200 fm sérbýli í rólegum botnlanga í hjarta Grafarvogs. Húsið er 
4-6 herbergja parhús í barnvænu hverfi.  V. 59,9 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

183,0 fm fallegt og vel við haldið einbýlishús á einni hæð ásamt frístæðum bílskúr í Grafarvogi. Eignin hefur töluvert verið endurnýjuð 
síðustu ár, eins og eldhús, forstofa og ný gestasnyrting. Stór og snyrtileg lóð með hitalögn í stétt. Næg bílastæði eru á lóð. V. 81,5 m
Opið hús þriðjudaginn 9. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

FUNAFOLD 47
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS



Með þér alla leið

Einbýli á einstökum stað í vesturhluta 
miðbæjar Á þremur hæðumca 150 fm að 
grunn eti 
Bæta má við húsið skv deiliskipulagi og 
fjölga íbúðum um eina 
Frábær fjárfesting í miðbæ 
Reykjavíkur

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturvallagata 2

s. 695 5520

101 Reykjavík

Opið hús 
mánudaginn 8. júlí 
kl. 17:30 - 18:00

Endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á besta stað. 
Vatns og ra agnir endurnýjaðar. 
Gólfhiti og nýjar ísar.
Eldhús með nýrri innréttingu og tækjum. 
Baðherbergi endurnýjað og með tengi  
fyrir þvottavél. Gott svefnherbergi og 
geymsla innan íbúðar.   Laus strax

Verð :  36,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 12

s. 695 5520

107 Reykjavík

Opið hús 
mánudaginn 8 júli 
kl. 16:30 -17:00

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 með tröppum niður í garð. Samtals mm svefn-
herbergi, þrjár stofur og tvö baðherbergi

Verð :  94,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólvallagata 7A

s. 773 6000

101 Reykjavík

Tvær samsíða lóðir um 3 km austan við Hellu
Um er að ræða lóðir í nýju og spennandi 
íbúðar og frístundasvæði á Gaddastöðum.
Lóðirnar eru um 7.500 fm, komin er rotþró
búið að leggja vatn og rafmagn að byggingarreit
Seljast stakar eða saman, skipti skoðuð

 Tilboð óskast 

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gaddstaðir

s. 899 1178

851 Hella

Mjög vel skipulagt raðhús með  
innbyggðum bílskúr 
Eftirsóttur staður í jaðri byggðar á hellu
Góð opin alrými, fínt eldhús og tv-hol
Tvö svefnherb., baðherbergi og þvottahús
Góð verönd, innkeyrsla hellulögð
Eignin getur verið laus jótlega

Verð :  34,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bogatún 34

s. 695 5520

850 Hella

137 fm heilsárshús með gólfhita  
á steyptri plötu 
Eignin skiptist í anddyri, rúmgóða stofu og 
eldhús, fjögur rúmgóð svefnherbergi,  
baðherbergi með sturtuklefa - Geymslu og þvottahús 
Sólpallur allan hringinn í kringum húsið
Heitt vatn er í húsinu og rafmagn 

Verð :  44,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut 19

s. 775 1515

801 Selfoss

Vandað og vel skipulagt einbýli með mikilli 
lofthæð á frábærum stað í krahver nu 
í Garðabæ þar sem stutt er í alla helstu 
þjónustu, skóla og leikskóla 
Húsið er samtals um 400 ferm, staðsteypt með stórum bílskúr 
og kjallara sem nýta má á margan hátt og jafnvel breyta í íbúð

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kornakur 3

s. 893 9929

210 Garðabær

Fallegt fjölskylduhús á vinsælum stað 
miðsvæðis. Aukaíbúð með sérinngangi  
í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum 
og nýlegu parketi. Eignin er ca 265 fm að stærð á  
þremur hæðum. Hægt að vera með 6 svefnherbergi.
 Bílskúr og undir honum rými sem nýtist sem studio.
Laus til afhendingar jótlega.

Verð :  89,7 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 95

s. 695 5520

103 Reykjavík

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

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

Verð : 69,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Hólmgarður 51

s. 616 1313

108 Reykjavík

Opið hús 
miðvikud. 10. júli 
kl. 17:00 - 17:30

Glæsilegt 177,8 fm einbýlishús á  
einni hæð með bílskúr 2 stofur og  
3 -4 svefnherbergi, sjónvarpshol,  
eldhús, þvottahús og búr 2 snyrtingar 
Fallegur gróinn garður og  
frábært útsýni til Esjunnar og y r borgina 

Verð :   82,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Fremristekkur 3

s. 616 1313

109 Reykjavík

Opið hús 
þriðjudaginn 9. júli 
kl. 17:00 - 17:30

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 
5 stigagöngum og verður eitt vandaðasta íbúðarhúsið í hver nu. 
Innréttingar og tæki af viðurkenndum og vönduðum gerðum 
Gólfhitaker  - loftræst inn og út  aðgengi að bílageymslu. 
Afhending: Janúar 2020.  Byggingaraðili er ÍAV hf. 

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kirjusandur Stuðlaborg

s. 775 1515

105 Reykjavík

Frábærlega skipulögð 100 fm,  
4ra herbergja 
Nýlegt eldhús og baðherbergi 
Vönduð tæki og innréttingar 
Tvennar svalir

Verð :  53,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rekagrandi 8 

s. 822 2307

107 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð 
136,2 fm 
5 herbergja 
Miðsvæðis þar sem stutt er í skóla 
og alla helstu þjónustu

Opið hús 
þriðjudaginn 9. júli 
kl. 17:00 - 17:30

Verð :  59,0 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miklabraut 54

s. 899 5856

105 Reykjavík

Gefjunnarbrunnur 16
113 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Í byggingu tvíbýlishús, tvær sér hæðir + kjallari
Efri hæð 193 fm 5 herb + möguleg studioíbúð.
Gott innra skipulag, mikil lofthæð.
Neðri hæð er vel góð 86 fm 3ja - 4ra herb íbúð
Sér afnotaréttur.  
Sér inngangur fyrir báðar hæðir
 

Húsið afhendist 
fullbúið án gólfefna, 
klætt og einangrað  
að utan.



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nýtt 151 fm parhús á einni hæð í byggingu
Gríðarlega vel skipulögð hús  

Gott opið stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð
3 svefnherbergi, baðherbergi og sér þvottahús
Húsin afhendist skv. skilalýsingu tilbúið til innréttinga

Verð :  63,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjamelur 7

s. 899 1178

270 Mosfellsbær

Falleg og mjög mikið endurnýjuð  
3ja herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjórbýli 
á þessum eftirsótta stað.
Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi,

Sérinngangur og getur íbúðin  
verið laus strax.

Verð :  38,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásvallagata 69

s. 899 1178

101 Reykjavík

Opið hús 
þriðjudaginn 9. júli 
kl. 17:00 - 17:30

Miðstræti 3 - tvær eignir á tveimur 
fastanúmerum mikið endurnýjað 145,2 
fermetra einbýlishús, kjallari, hæð og ris,  
á vinsælum stað í miðborginni 
Húsið stendur á 190,7 fermetra afgirtri lóð með  
verönd, heitum potti og rúmgóðu einkabílastæði 

Verð :  83,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðstræti 3

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsileg 161 fm íbúð 
Stæði í lokaðri bílgeymslu 
Stór stofa með opnu eldhúsi 
Hjónaherbergi m sér bað- og fataherbergi 
Þrjú svefnherbergi alls 
Vandaðar HTH innréttingar og tæki 
Fallegt fjölbýli með lyftu og snyrtilegri sameign

Verð :  83,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 14

s. 695 5520

103 Reykjavík

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

Verð :  63,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bárugata 7

s. 773 6000

101 Reykjavík

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

Verð :  57,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vindakór

s. 695 5520

203 Kópavogur

Rúmlega 190 fm einbýlishús  
3-4 svefnherbergi, snyrting 
Baðherbergi, eldhús endurnýjað 
Þvottahús, rúmgóður bílskúr 
Útsýni er frá húsinu

Verð :  78,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsbúð 101

s. 775 1515

210 Garðabær

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

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

Verð :  73,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Þorragata 7

s. 616 1313

101 Reykjavík

Opið hús 
þriðjudaginn 9. júli 
kl. 18:00 - 18:30

Einungis 4 íbúðir eftir
Fullbúnar 4ra herbergja með gólfefnum 

Tilbúin til afhendingar 

Traustur verktaki

Opið hús 
þriðjudaginn 9. júli 
kl. 17:00 - 17:45

Verð :  58,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalind 1-3 

s. 822 2307

201 Kópavogur

Fallegt og björt 3ja herb 88,1 fm 
útsýnisíbúð á 5. hæð í mjög góðu lyftuhúsi 
Suðursvalir, sérlega góð og snyrtileg  
sameign í góðri umsjón 
Tvennar svalir 
Íbúðin er laus ekki síðar en 15 ágúst

42,9 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólheimar 25

s. 896 8232

104 Reykjavík

Dalsbraut 26-28-30
260 Reykjanesbæ

Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja vel 
skipulagðar íbúðir í þremur litlum fjölbýlishúsum. 
Hvert hús er tveggja hæða með 11 íbúðum og 
stærð íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.  
Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór séreignagarður 
sem heimilt er að girða af samkvæmt teikningu.
Húsin standa á stórri lóð, með fjölda bílastæða  29,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar:

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

Opið hús 
þriðjudaginn 9. júli 
kl. 17:00 - 17:30

Björt og falleg 65 fm 2ja herb. 

Sérinngangur 

Vel viðhaldið hús og nýlegt baðherbergi 

Frábær staðsetning

Verð :  34,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reynimelur 28

s. 822 2307

107 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir fyrir +60 ára
• Útsýnisíbúðir
• Vandaðir verktakar
• Aðgengi að þjónustu og félagsmiðstöð  

hjá Reykjavíkurborg í Hraunbæ 105

• Afhending okt. árið 2020

Verð frá  kr. 42,5 milljónir

Hraunbær 103
110 Reykjavík

VAR AÐ KOMA Í SÖLU

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júlí kl.17:00 - 17:30

Flúðasel 74    109 Reykjavík 43.900.000

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

Stærð: 108,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. júlí kl.18:30 - 19:00

Dalsel 34    109 Reykjavík 46.900.000

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

Stærð: 145,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júlí kl. 17:30 – 18:00

Æsufell 4    111 Reykjavík 37.900.000

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

Stærð: 109,5 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 10. júlí kl. 17:30 – 18:00

Jörfabakki 32    109 Reykjavík 38.500.000

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

Stærð: 111,0 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júlí kl.18:30 – 19:00

Ennishvarf 15B    203 Kópavogi 62.900.000

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

Stærð: 145,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. júlí kl. 17:30-18:0

Bakkasel 10    109 Reykjavík 79.900.000

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

Stærð: 279,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júlí kl.17:30 - 18:00

Álftamýri 8    108 Reykjavík 39.900.000

Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð. Stofa er rúmgóð og björt, eldhús 
með hvítri innréttingu, flísalagt baðherbergi og 3 góð svefnherbergi.  Suð-austur 
svalir úr borðstofu. Húsið lítur vel út og sameign er snyrtileg. Mjög góð íbúð 
miðsvæðis í borginni.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 99,5 m2

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 11. júlí kl. 17:30-18:00

Básendi 6     108 Reykjavík 83.900.000

Fallegt og reisulegt einbýlishús á 3 hæðum með auka íbúð á jarðhæð og stórum 
tvöföldum bílskúr. Hæðin skiptist í forstofu, stórar stofur og rúmgott eldhús. Á efri 
hæð eru 4 svefnherbergi og baðherbergi. Á jarðhæð er auka íbúð með sérinngangi 
auk þvottahúss og geymslna. Aðkoma er mjög góð stórt bílaplan og glæsilegur 
garður. Einstök staðsetning. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 272,3 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 10. júlí kl.18:30 – 19:00

Hrafnhólar 2    111 Reykjavík 43.900.000

Mjög góð 5 herbergja 144,5 fm útsýnisíbúð á 3. hæð, þar af bílskúr 25,6 fm. 
Íbúðin skiptist í forstofu með fataskáp, eldhús með hvítt og beiki innréttingu og 
góðum borðkrók, sjónvarpshol, stór stofa og borðstofa með útgengi á s-svalir 4 
svefnherbergi, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél er á baðherbergi. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 144,5 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 10. júlí kl. 17.00-17.30

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ

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

Herbergi: 2-3     Stærð: 84 - 180 m2

53,8-94,6 millj

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699 4610

Naustavör 28-34    Sjávarútsýni 

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

Herbergi: 2-4

 44,9-99,5 millj

NÝTT
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júlí kl. 17.30-18.00

Asparás 4     210 Garðabæ 49.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi  

á 2.hæð í litlu fjölbýli í Ásahverfi Garðabæjar. 

Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu/borðstofu, eldhús tvö svefn-

herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla í íbúð. Einnig er 

sérgeymsla í sameign. Gólfefni eru flísar og parket. 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 103,5 m2

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699 4610

Lundur 7-13    GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR -  EINSTÖK STAÐSETNING

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13  eru 5 til 6  hæða lyftuhús og stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Um er 4ra herbergja íbúðir með vönduðum  innréttingum  frá 
Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi. Bjartar og rúmgóðar íbúðir 
með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Húsin eru álklædd 
og eru því viðhaldslítil. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 164,8-176,8 m2

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Garðar Hólm
Fasteignasali

899 8811

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

Verð frá kr. 28.400.000

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

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

efnum við kaupverð

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

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

kjarna og falleg útivistarsvæði

Afhending fyrstu íbúða í maí 2019

í sýningarsal í Efstaleiti 27
Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Helgi
Fasteignasali
780 2700

OPIÐ 
HÚS mánudaginn 8. júli kl.17.00 - 19.00

67.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 10. júlí kl. 17:30-18:00

Straumsalir 9    201 Kópavogur

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð frá götu með sér inngangi á þessum 
eftirsótta stað í Kópavogi. Húsið er við enda götunnar og göngustígur er við hlið 
hússins sem gengur til skóla og sundlaugar sem staðsett eru neðar í hverfinu. 
Gott útsýni til sjós í vesturi gefur eigninni sérstakan sjarma. 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 3     Stærð: 105.3 m2      

52.900.000 67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9.júlí kl. 17:30 - 18:00

Erluás 2    221 Hafnarfjörður

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á annarri hæð með sér inngangi af svölum og stór-
brotnu útsýni við Erluás 2 í Hafnarfirði. Staðsetning er mjög góð þar sem stutt er 
í alla helstu þjónustu svo sem skóla og leikskóla en þeir eru í örstuttu göngufæri. 
Um er að ræða afar vel skipulagða, bjarta og fallega íbúð með svölum og miklu 
útsýni til vesturs. Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 2     Stærð: 73,3 m2      

37.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. júlí kl. 18:45 - 19:15

Dísaborgir 4    112 Reykjavík

Glæsileg 5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi. Smekklega innréttuð 
Íbúð í litlu fjölbýlishúsi með stórum suðurpalli. Staðsetning er mjög góð þar sem 
stutt er í alla helstu þjónustu. Um er að ræða mjög fallega, vel skipulagða og 
sjarmerandi íbúð sem var hönnuð að innan af Rut Kára innanhúsarkitekt.
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 5     Stærð: 106.2 m2      

48.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. júlí kl. 18:30-19:00

Klyfjasel 4    109 Reykjavík 77.900.000

ENDURNÝJAÐ 2008: Einstaklega fallegt og fjölskylduvænt einbýli á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergum, opnu eldhúsi/stofu/borðstofu, baðherbergi og gestasnyrtingu 
og stórum og gróðursælum garði með palli og steyptum potti á frábærum stað i 
Seljahverfinu. 28,2 fm. bílskúr og pláss fyrir 3-4 bíla á stæði fyrir utan húsið. Húsið er 
staðsett á miðri 826 fm. gróinni lóð á gróðursælum stað ofarlega í Seljarhverfi. Bílskúrinn 
stendur framarlega á lóðinni og við hlið hans er rými fyrir 3-4 bíla. Gengið er upp nokkrar 
tröppur af bílastæði að inngangi á hlið hússins. Þegar inn er komið tekur við forstofa 
með gestasnyrtingu á vinstri hönd og svefnherbergi á hægri hönd. Þá tekur við opið rými 
sem er eldhús/stofa/borðstofa. Hlynparket og flísar á gólfi. Útgengt úr stofu út á pall 
með steyptum potti. Undir stiga er geymsla. Á efri hæð eru 4 rúmgóð svefnherbergi og 
baðherbergi. Útgengt út á austursvalir úr einu herbergjanna. Húsið var mjög smekklega 
endurnýjað að innan árið 2008, þ.e. eldhús, baðherbergi, gólfefni og hurðir.
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 9     Stærð: 196,4 m2         Bílskúr

OPIÐ HÚS fimmntudaginn 8. júlí kl: 17:00-17:30

Holtsvegur 1    210 Garðabær

Um er að ræða tvær íbúðir á 5 hæð (efstu) í fallegu lyftuhúsi.
Glæsilegt útsýni er úr báðum eignunum. Báðar eignir geta losnað fljótlega.
ÍBÚÐ 501: Fallegu 87,5fm 2ja herb. íbúð með suður svölum. - Verð: 49,9 millj.
ÍBÚÐ 502: Falleg 100,7fm 3 herb. íbúð með stórum suður svölum. - Verð: 59,9 millj.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 2-3     Stærð: 87,5-100,7 m2      

49,9-59,9
TVÆRÍBÚÐIR

EFSTALEITI 21 
ÍBÚÐIR 601 OG 602

Glæsilegar íbúðir á efstu 
hæð! Hvor um sig um 100fm, 
3ja til 4ra herbergja

Nánari upplýsingar 
hjá fasteignasölum!

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



Um er að ræða allar húseignir Dalabyggðar að Laugum í Sælingsdal. Eignirnar telja m.a. skóla/hótel, íþróttahús, 
sundlaug og íbúðarhúsnæði.

Undanfarin ár hefur verið rekið sumarhótel með 45 herbergjum á Laugum. Á veturna hafa verið starfræktar þar ungmenna- og tómstundabúðir. 

Laugar eru í fallegu umhverfi og stutt í náttúruperlur og sögustaði. Staðurinn býður upp á mikla möguleika s.s. fyrir ferðaþjónustu.

Eignirnar seljast í einu lagi. Gera skal aðgreint tilboð í einbýlishúsið Laugafell.

Tilboðum skal skila á netfangið dalir@dalir.is eða senda til Dalabyggðar, Miðbraut 11, 370 Búðardal fyrir 1. september næstkomandi.

Upplýsingar veita Eyjólfur I. Bjarnason oddviti oddviti@dalir.is og Kristján Sturluson sveitarstjóri sveitarstjori@dalir.is

Dalabyggð auglýsir eftir tilboðum 
í eignir Dalabyggðar að Laugum í Sælingsdal

íSími
568 2444

Sími
568 2444

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

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu á þessum eftirstótta stað í Fossvogi mjög vel skipulögð og vel með 
farin 4ra herb. 86 fm íbúð á efstu hæð. Íbúðin skiptist m.a. í 3 svefnherbergi, 
eldhús með borðkrók, endurnýjað flísalagt baðherbergi  með sturtuklefa og 
rúmgóða stofu. Stórar suðursvalir. Stutt í skóla,  alla þjónustu og útivis-
tarsvæði í Fossvogsdal. Laus fjóltlega. Verð kr. 46.0 millj. 

HÖRÐALAND 18, Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.15 TIL 17.45

Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

 

OPIÐ HÚS

Búseturéttir til sölu

Lóuland 1, 250 Garður 
Til sölu er búseturéttur að Lóulandi 1, Garði. Eignin er parhúsi, 4ra her-
bergja með bílskúr.  Íbúðin er 105,1 fm að stærð og bílskúrinn 30,6 fm, 
samtals 135,7 fm.

Ásett verð búseturéttarins er kr 13.500.000,- og mánaðarlegt búsetu-
gjald miðað við 1.júlí, er kr.179.982.

Víkurbraut 30
Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 30, íb.207 á Höfn.  
Eignin er í fjölbýlishúsi og er 2 herbergja, 81,3 fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr.6.300.000,- og mánaðarlegt búsetugjald 
miðað við 1.júlí, er kr.116.450.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fast eigna- 
og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður  
og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera 
tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu 

Búmanna í síma 552 5644 eða í gegnum netfangið 
bumenn@bumenn.is. 

Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir er til 19. júlí nk.Tilboðseyðu-
blað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; www.bumenn.is

Friðrik Þ. Stefánsson
Hdl og aðstoðarmaður 
fasteignasala
fridrik@miklaborg.is
s. 616 1313    

Þórhallur Biering Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali, 
viðskiptafræðingur  MBA 
 thorhallurb@miklaborg.is
s. 896-8232

Stórglæsilegt einbýlishús í vesturbæ Reykjavíkur  á 3 hæðum með aukabúð á jarðhæð.
3 samliggjandi stofur.  5 - 6 svefnherbergi.  Arin og innisundlaug ásamt bílskúr. Samtals 427 fm.  
Fallegur gróinn garður.  Leitið upplýsinga.

Kvisthagi 12



Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur. 
TVÆR SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR. GOTT VERÐ!

Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem 
skiptist í dag í tvær 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin 
niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og bílskúrinn 24 fm, samtals 
204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið 
útsýni. Pantið tíma fyrir skoðun. Verð 39,9 millj.

Sumarhús 
BORGARFIRÐI, 

Kálfhólabyggð 12a. Ca. 54 fm. góður bústaður nálægt Valbjarnar-
völlum, Gljúfurá og Svignaskarði. Tvö svefnherbergi. Hagstæður 
lóðarleigusamningur til 50 ára. Góður bústaður á góðum stað í 
Borgarfirði. Verð 13,9 millj. 

Kjarvalströð  Hellnum-Snæfellsnesi, 
HEILSÁRSHÚS.

Vandað og vel skipulagt nýlegt hús á Hellnum, Snæfellsnesi. Á 
neðri hæð eru forstofa, stofa, borðstofa, eldhús og baðherbergi. 
Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol. 
Verð 26,9 millj. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Foldar.

Sumarhús við Þingvallavatn. 
EINSTÖK STAÐSETNING.

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.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Sumarhús 
VIÐ GALTALÆK.

Ca. 90 fm. fallegt sumarhús á frábærum stað við Galtalæk með 
útsýni til Heklu.  Um 100 fm pallur er í kringum bústaðinn. Eldhús 
er með nýlegri og fallegri innréttingu. Þrjú svefnherbergi. Stofa 
með kamínu og útgengt á pallinn sem er með mjög vönduðum 
heitum potti. Gróðurhús á lóð. Verð 24,9 millj.

Dynjandisvegur nálægt Skálholti, 
HEILSÁRSHÚS. 

Dynjandisvegur 23: Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frá-
bærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og Reykholti í 
Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk óskráðs 
svefnrýmis í risi. Hitaveita og heitur pottur. Verð 37,5 millj. 
Hafið samband við sölumenn og bókið skoðun.

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

Sumarhúsin seljast á Fold 

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Ögurhvarf 4
Kópavogur
Glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 278,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 50.500.000

Verð: 95.000.000

Glæsilegt atvinnu/lagerhúsnæði á frábærum stað.

Rýmið  skiptist  í  skrifstofu,  opinn  sal  með  opnum  skrifstofum,  vönduðu  eldhúsi,  baðherbergi  með  sturtu,
þvottahús er inn af baðherbergi.
Lager með innkeyrsluhurð, góð bílastæði á lóð.
Þetta er húsnæði sem getur nýst undir ýmsikonar rekstur.
Góð aðkoma og stutt í alla þjónustu.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumanni.

898-5115

Ennishvarf 11
Kópavogi
Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 311,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 109.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 128.000.000

Neðri  hæð:  Glæsilegt  eldhús með eyju  sem er  opið  inn í  borðstofu  og stofu,  tvöföld  hurð út  á  suður  pall  úr
borðstofu. Í stofu er fallegur arinn, einnig er útgengi úr stofu í suður garð. Tvö svefnherbergi eru á hæðinni,
þar af annað inn af stofu sem er nýtt sem heimaskrifstofa í dag. Forstofa með fataherbergi inn af, baðherbergi
með sturtu og útgengi í garð, innangengt í stóran bílskúr frá forstofu (gufubað innst í bílskúr).

Efri  hæð:  Stórt  alrými/sjónvarpshol  með  útgengi  á  góðar  suðursvalir,  hjónaherbergi  með  fataherbergi  og
suðursvölum.  Tvö  rúmgóð  barnaherbergi,  stórt  baðherbergi  með  sturtu  og  baðkari,  þvottahús  er  innaf
baðherbergi.
Afgirtur garður með stórum palli, grasflöt, heitum potti, stór hellulögð innkeyrsla sem rúmar nokkra bíla.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri 9 júl kl 18:30-19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

898-5115

8622001

Grandagarður 1
Reykjavík
Gamla höfnin

Stærð: 226 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 63.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.900.000

Gott verslunar/skrifstofuhúsnæði við gömlu höfnina í 101 Reykjavík.

Húsnæðið er verslunar / þjónustu húsnæði byggt 1972 og er skv. fmr. skráð 226 fm.
Gamla  hafnar  svæðið  hefur  verið  í  mikilli  uppbyggingu  síðustu  ár  og  er  þar  mikið  af  verslunum  og
veitingastöðum í bland við sjávarútvegsfyrirtæki sem
skapa fjölbreytt og skemmtilegt umhverfi, enda er svæðið vinsælt bæði hjá Íslendingum og ferðamönnum.

Eignin  er  á  2  hæðum  og  skiptist  í  verslunar/þjónusturými  á  fyrstu  hæð  og  verslunar/þjónusturými  á  annari
hæð
Fyrstu  hæð  skiptist  í  verslu  og  verkstæði  (hægt  að  opna  og  nýta  allt  sem  eitt  rými)  og  salerni  (útgengi  á
baklóð).

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

898-5115

8622001

Erluhraun 6
Hafnarfjörður
Einbýlishús á góðum stað.

Stærð: 187,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 66.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 86.000.000

Einbýlishús á 2 hæðum með skjólgóðum garði.

Efri  hæð: Opið rými  sem skiptist  í  stofu/borðstofu og sjónvarpsstofu með útgengi  á stóran pall,  eldhús með
stórri innréttingu og borðkrók,
forstofa,  hjónaherbergi  með  góðum  skápum  og  útgengi  á  pall,  tvö  barnaherbergi,  (búið  er  að  koma  fyrir
þvottaaðstöðu á svefnherbergisgangi).
Neðri  hæð:  Þvottaaðstaða  (gert  ráð  fyrir  sturtu),  geymsla  og  stór  bílskúr.  Einfallt  væri  að  útbúa  sér  íbúð  í
kjallara eða bæta við 2 stórum svefnherbergjum.
Garður  er  skjólgóður  með  stórum  palli,  heitum  pott,  baðherbergi  með  sturtu  og   geymslu  fyrir  garðáhöld,
bílastæði við hliðina á húsinu.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þri 9 júl kl 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

898-5115

8622001

Bauganes 27
Reykjavík
Einbýli í skerjafirði

Stærð: 191,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1932

Fasteignamat: 87.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 89.900.000
Aðalhæð: Forstofa með skápum, gestasalerni, hol, tvær stofur og eldhús í opnu rými.
Efri hæð: Sjónvarpshol (var eitt sinn notað sem svefnherbergi), hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og
baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu.
Kjallari: Stórt herbergi (notað sem barnaherbergi), þvottahús, hol, salerni og geymslur. Í þvottahúsi er
sturta og innrétting með vaski.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumanni.

898-5115

Ásgarður 10
Reykjavík
Rúmgóð hæð með bílskúr

Stærð: 121,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 52.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 64.700.000
Mikið endurnýjuð íbúð með bílskúr.

Neðri hæð: Forstofa, gestasalerni, rúmgott eldhús með borðkrók, stofa/borðstofa með útgengi á svalir.
Efri hæð: Rúmgott hjónaherbergi með skápum og útgengi á svalir, tvö rúmgóð barnaherbergi annað
með útgengi á svalir, baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu.
Bílskúr næst húsinu fylgir og sameiginlegt þvottahús með neðri hæð er í kjallara.

Senter

Guðmundur
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Lögg. fasteignasali

gudmundur@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mið 10 júl kl 17:00-17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

898-5115

8622001





Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

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

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

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

 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Spádómar

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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL 

LEIGU
Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi 

við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235 

fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150 

fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180 

fm. Laust fljótlega.
Uppl. í s: 893-8166 eða  

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Sveitarfélagið Hrunamannahreppur telur mikilvægt að ljós-
leiðarakerfi verið komið upp sem fyrst á Flúðum. Því vinnur 
sveitarfélagið nú að gerð áætlunar um lagningu á ljósleiðara 
inn á öll lögheimili á Flúðum og ljúka þar með verkefni sem 
hófst árið 2016 og miðaði að því að ljósleiðarakerfi yrði lagt 
inn á öll lögheimili sveitarfélagsins. Í nóvember 2016 auglýsti 
sveitarfélagið eftir aðilum sem sannanlega ætluðu að koma 
á ljósleiðaratengingu fyrir heimili og fyrirtæki í sveitarfélag-
inu á næstu þremur árum. Ekki bárust staðfestar upplýsingar 
um slík áform. 

Með vísan í umrædda auglýsingu sem sjá má á vef Póst og 
Fjarskiptastofnunnar (www.pfs.is) er markaðsaðilum hér 
með aftur gefinn kostur á því að upplýsa sveitarfélagið um 
slík staðfest áform. Óskað er eftir því að upplýsingarnar 
berist á skrifstofu sveitarfélagsins, Akurgerði 6, 845 Flúðir 
fyrir 23. ágúst 2019.

Lagning ljósleiðara  
á Flúðum í 
Hrunamannahreppi

Draghálsi 4
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

TA
K

T
IK

 5
1

4
9

  
#

Þessir mögnuðu ofnar/grill eru 
byggðir á hinni ævafornu „komado“ 
leir ofna eldunaraðferð sem gefur 
gæfumuninn í allri eldamennsku.  
Þeir sem einu sinni prófa Big Green 
Egg grillin skipta aldrei aftur yfir. 
Ofnarnir eru til í ýmsum stærðum.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





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

Elsku engillinn okkar, mamma, 
tengdamamma, amma og langamma,

María Sigurborg Jonný 
Rósinkarsdóttir

hjúkrunarheimilinu Eir, 
áður Melseli 8,

kvaddi á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn 1. júlí. 
Útför fer fram frá Fossvogskirkju 18. júlí kl. 15.  
Sérstakar þakkir til starfsfólks Eirar og B2 fyrir 

fagmennsku, alúð og manngæsku. 

Ottó K. Ólafsson Björk Baldursdóttir
Jakob Ólafsson Helena S. Leósdóttir Little
Rósinkar S. Ólafsson Sólbjörg Gunnbjörnsdóttir
Guðný Ólafsdóttir Ómar Þ. Gunnarsson
Ásgeir K. Ólafsson Aðalheiður Gylfadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, amma, 
langamma og sambýliskona,

 Eygló Anna Sigurðardóttir
Suðurgötu 85, 

Akranesi,
 lést á Sjúkrahúsi Akraness þann 26. júní sl. 
Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju 11. júlí kl. 13.

Ágústa Árnadóttir Sigurður Bjarnason
Þorbjörg Sólbjartsdóttir Árni Freyr Einarsson
Fannar Sólbjartsson Erla Ösp Lárusdóttir

Einar Ingi Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Heiðrún Jónsdóttir ásamt eiginmanni sínum, Jóhannesi Sigurðssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Reyni að læra að njóta 
frekar en þjóta,“ segir 
athafnakonan Heiðrún 
Jónsdóttir frá Húsavík sem 
verður fimmtug á morgun.

Heiðrún Jónsdóttir, lög-
maður og athafnakona, 
fæddist 9. júlí 1969 á 
Húsavík. „Hidda“ eins 
og hún var kölluð af 
f jölskyldunni framan 

af eða „Heidda“ eins og vinirnir kalla 
hana, fór 16 ára í Samvinnuskólann að 
Bifröst þaðan sem hún lauk verslunar-
prófi. Að loknu stúdentsprófi frá Versl-
unarskóla íslands 1989 hélt hún til vetr-
ardvalar í Þýskalandi. Hún lauk síðan 
kandídatsprófi í lögfræði frá Háskóla 
Íslands árið 1995, prófi í starfsmanna-
stjórnun frá Háskólanum á Akureyri 
1999, löggildingu í verðbréfamiðlun 
2006 og síðan AMP stjórnunarnámi frá 
IESE Business School 2017.

Í dag starfar Heiðrún sem lögmaður 
en hefur einkum starfa af setu í stjórn-
um nokkurra stærstu fyrirtækja lands-
ins.

Ræturnar
„Ræturnar eru fyrir norðan,“ segir 
Heiðrún og ljómar öll. „Foreldrar mínir, 
hjónin Jón Helgi Gestsson og Halldóra 
María Harðardóttir, búa enn á Húsavík. 
Þar hafa þau búið í sama húsinu í 50 ár, 
ef frátalin eru árin 1978-1979 þegar við 
bjuggum í Svíþjóð.

Heiðrún giftist Jóhannesi Sigurðs-
syni árið 2014. Hann er dómari við 
Landsrétt. Hún á tvö börn, þau Jón 
Hallmar Stefánsson fæddan 1998 og 
Heiðveigu Björgu Jóhannesdóttur 
fædda 2005. Stjúpsynir eru þrír, þeir 
Sigurður Logi lögmaður, Andrés Már 

viðskiptafræðingur og Tómas Hrafn 
tölvunarfræðingur.

Aðspurð um áhugamál segir Heið-
rún þau séu aðallega útivist, ferðalög og 
fjölskyldan. „Að vera úti í náttúrunni 
á Íslandi er best af öllu, sérstaklega á 
sumrin. Trúlega er stutt í sveitastelp-
una, en ég var mikið í sveit hjá ömmu 
Heiðveigu og afa Gesti í Múla í Aðal-
dal.“ Annars hefur Skorradalur átt 
talsverðan tíma hennar frá árinu 2007. 
„Þar á fjölskyldan fallegt sumarhús. Þar 
er gott að vera,“ segir hún. „Þegar við 
ferðumst á Íslandi þá viljum við allra 
helst vera á fámennum stöðum frekar 
en yfirfullum tjaldstæðum. Ef ég á að 
uppljóstra um uppáhaldsstaðinn þá 
myndi ég segja Flateyjardalur í Þing-
eyjarsýslu. Þaðan var Emilía langamma 
mín en hún var fædd árið 1903. Það er 
eitthvað við dalinn, söguna og að horfa 
yfir í Flatey á Skjálfanda. Í fyrra fórum 

við hjónin á Hornstrandir og gengum 
um í fjóra daga. Þá er alltaf gott að 
koma heim á Húsavíkina og nauðsyn-
legt að komast á sjóstöng með Geira 
frænda,“ segir Heiðrún.

Heilræðið
Uppáhaldsborgir Heiðrúnar eru nokkrar. 
„Eftir vetrardvöl í Þýskalandi stendur 
München upp úr ásamt Berlín, en þar 
var ég stödd þegar múrinn féll í nóvem-
ber 1989. Þá er Barcelona frábær borg og 
ég naut þess að vera þar í náminu við IESE 
Business School. Áhugaverðasta landið 
sem við höfum farið til er þó Víetnam.“

En eru ekki miklar annir vegna setu í 
öllum þessum stjórnum? „Jú, það er rétt 
en þetta er fjölbreytt og skemmtilegt,“ 
segir hún. „Það er mér mikilvæg leið-
sögn að taka verkefnin alvarlega og gefa 
engan afslátt af því, en taka mig sjálfa 
ekki alvarlega um of. Mikilvægasta 
heilræðið sem ég hef fengið er trúlega 
frá Heiðveigu ömmu sem var efnislega 
eitthvað á þessa leið: „Aldrei verða geð-
lurða, mér leiðist fólk sem hefur engar 
skoðanir.“ Ég læt svo lesendum eftir að 
lesa í hvaða merkingu orðið geðlurða 
hefur haft í Þingeyjarsýslu á síðustu 
öld,“ segir Heiðrún brosandi.

Afmælið
Hvað ætlar athafnakonan að gera af 
þessu tilefni? „Á föstudagskvöldið 
síðasta fagnaði ég með fjölskyldunni, 
vinum og góðu samferðafólki með 
veislu í Kópavogi.

Á sjálfan afmælisdaginn ætla ég hins 
vegar að láta lítið fyrir mér fara og hafa 
það rólegt.“

En hvernig leggst þessi aldur í þig? „Ég 
er þakklát fyrir hvert ár, það er ekkert 
sjálfgefið. Ég er að reyna að læra að 
njóta fremur en að þjóta,“ segir afmæl-
isbarnið og athafnakonan Heidda frá 
Húsavík. david@frettabladid.is

Amma sagði mér að 
verða aldrei geðlurða

Athafnakonan  
Heiðrún Jónsdóttir
Heiðrún hefur víðtæka reynslu af 
stjórnarsetu frá árinu 1998. Hún 
hefur meðal annars verið formaður 
stjórna Norðlenska, Íslenskra 
verðbréfa, Gildis lífeyrissjóðs og 
stjórnarmaður í stjórnum Ístaks, 
Reiknistofu bankanna, Arion verð-
bréfavörslu, Þekkingar, Landssam-
bands lífeyrissjóða og Símans. Þá 
sat hún í stjórn Lögmannafélags 
Íslands og var varaformaður þess 
síðasta ár.

Heiðrún hefur verið stjórnar-
maður í Icelandair frá mars 2018, í 
bankastjórn Íslandsbanka frá apríl 
2016, í stjórn Olíuverzlunar Íslands 
hf. frá nóvember 2013 og í stjórn 
Regins frá mars 2019.

Það var glatt á hjalla 
4. júlí þegar 24 íslenskir 
læknanemar útskrifuð-

ust frá Jessenius-háskólanum 
í Martin í Slóvakíu. Þetta er 
annar íslenski útskriftar-
árgangurinn. Alls eru um 150 
íslenskir nemendur í skól-
anum.

Runólfur Oddsson, ræðis-
maður Slóvakíu, sem hefur 
haft milligöngu um sam-
starfið síðan árið 2012 og 
hefur fylgst grannt með 
framvindunni. Hann segir 
að hækkanir á skólagjöldum 
í Ungverjalandi hafi gert Slóv-
akíu vinsælli en tungumálið 
er einnig auðveldara.

Árið 2012 innrituðust 
8 íslenskir læknanemar í 
Jessenius. Ári síðar var talan 
rokin upp í 48 og í dag eru 
Íslendingar næstfjölmennasti 
hópur erlendra nema, á eftir 
Norðmönnum. Nú er hægt 

að þreyta inntökupróf fyrir 
Jessenius bæði í MK og MA. 
Námsefnið í háskólanum er 
kennt á ensku.

Anja Rún Egilsdóttir er ein 
af þeim sem hófu nám árið 
2013 og útskrifast nú. Martin 
er 55 þúsund manna bær en 
lítill að f latarmáli og allt í 
göngufæri að sögn Önju. 

„Við Íslendingarnir höld-
um hópinn. Þegar ég var á 
öðru ári var stofnað sérstakt 
nemendafélag fyrir íslenska 
læknanema, FÍLS. Við höldum 
okkar árshátíð, förum í skíða-
ferðir, pöbbkvis og fleiri við-
burði. Einnig erum við í sam-
skiptum við Landspítalann 
varðandi verknám.“ Hún 
segir námið mjög krefjandi. 
„En þetta er líka búið að vera 
mikið ævintýri og ég mæli 
hiklaust með þessum skóla.“ 
Hún segir langflesta fara heim 
í kandídatsnám. – ds

Stór árgangur Íslendinga 
útskrifast í Slóvakíu

Það var glatt á hjalla hjá íslensku nemunum sem  útskrifuðust 
úr læknanámi frá Jessenius-háskólanum í Martin í Slóvakíu. 
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LÁRÉTT
1 Bit
5 Skjögur
6 Tveir eins
8 Land í Evrópu
10 Átt
11 Sprækur
12 Tala
13 Klukku-
sláttur
15 Blekking
17 Skjálfa

LÓÐRÉTT
1 Glettast
2 Mála
3 Ellegar
4 Nefni
7 Fylki
9 Hæst
12 Rófa
14 Rénun
16 Bogi

LÁRÉTT: 1 glefs, 5 rið, 6 kk, 8 ítalía, 10 na, 11 ern, 
12 hnit, 13 slag, 15 tálsýn, 17 titra. 
LÓÐRÉTT: 1 grínast, 2 lita, 3 eða, 4 skíri, 7 kant-
óna, 9 lengst, 12 hali, 14 lát, 16 ýr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Bronstein átti leik gegn 
Korchnoi í Moskvu árið 1962.

1. Hxh6+! Kxh6 (1. … gxh6 2. 
Dg8+ Kf6 3. Df8+). 2. Dh8+ 
Kg6 3. Dh5+ Kf6 4. g5+ 1-0.  
Magnús Carlsen sigraði á 
Grand Chess Tour mótinu 
í Zagreb. Áttundi móta-
sigur hans í röð! Hannes Hlífar 
Stefánsson sigrað á alþjóðlegu 
móti í Tékklandi sem lauk í 
gær. 

www.skak.is:  Tíðindi 
helgarinnar. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Austlæg átt 3-8 í dag. 
Skýjað að mestu á 
landinu og dálitlar skúrir 
á víð og dreif, einkum 
síðdegis, en léttir heldur 
til norðaustan- og 
austanlands í kvöld. Hiti 
8 til 15 stig, hlýjast suð-
vestanlands.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

EKKERT
BRUDL

Senseo Switch Kaffivél
Kaffi fylgir með

Switch Kaffivél
affi fylgir með

Senseo Switch Kaffivél
Uppáhelling eða einn bolli

Kaupauki
Senseo Strong 16 stk.

og Gevalia 500 g

kr./stk.13.900

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ekki 
selja 

pöbb-
inn, 

pabbi!

Hvernig 
gengur, 

Dio?

Fínt, takk! 
Það sýgur! 

Ég keyri 
á mínum eigin 

hraða, 
takk fyrir!

… sem hreyfast 
öll hraðar en við.

Stelpur 
vita ekki 
að ég er 

til.

Hvað ert 
þú svona 
ánægður 

með?

Strákur í bekknum 
veit ekki að ég er til.

Hvað er að angra þig, 
Solla?

Barn á hjóli …  skokkari … 

kona með 
barnavagn … 

gaur í hjólastól … 

þrífættur 
hundur …
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Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
á Facebook og Instagram
E
á– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

ÞÚ GETUR LESIÐ BLAÐ DAGINS 
Á FRETTABLADID.IS OG Í FRÉTTABLAÐS APPINU

HVAR SEM ÞÚ ERT Í SUMAR!
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weber.is

Kolagrill

Gasgrill

Rafmagns
grill

BÆKUR

Hernaðarlistin

Höfundur: Sun Tzu
Þýðandi: Brynjar Arnarson
Blaðsíður: 118
Útgefandi: Ugla

Samkvæmt rótgróinni staðal-
ímyndinni hugsa Kínverjar aldir 
ef ekki árþúsund fram í tímann, 
ólíkt bleiknef junum á Vestur-
löndum sem mega teljast góðir ef 
framtíðarsýn þeirra nær fram yfir 
næstu mánaðamót. Gæti haft eitt-
hvað að gera með það að á meðan 
okkar heimshluti er á hraðferð lóð-
beint til andskotans er gula hættan 
í stórsókn, meira að segja með hin 
voldugu Bandaríki í efnahagslegu 
hálstaki.

Sun Tzu skrifaði kverið Hernað-
arlistin fyrir 2.500 árum eða svo en 
þar fór hann yfir nokkur grundvall-
aratriði sem geta á vígvellinum skil-
ið milli milli feigs og ófeigs, sauðina 
frá höfrunum og sigurvegarana frá 
töpurunum. Og þegar horft er yfir 
heimskortið bendir ýmislegt til 
þess að Kínverjar eigi jafn auðvelt 
með að skilja Hernaðarlistina og við 
hérna megin Litlu gulu hænuna.

Tröllatrú höfundar á verki sínu og 
herkænsku var slík að hann mark-
aðssetti hana með loforði um að 
hver sá sem les bókina vandlega og 
tileinkar sér speki hennar bara geti 
ekki tapað. Hvorki orrustu né stríði. 
Fólk trúir þessu enn enda sjálfsagt 
engu logið ef tekið er tillit til þess að 
þarna horfði stríðsherrann fram hjá 
hugsanlegum veikleikum og göllum 
lesenda sinna.

The Art of War hefur löngum 
verið aðgengileg í enskum þýð-
ingum en er nú loksins komin út í 
aðgengilegri og auðlesinni íslenskri 
þýðingu sem Hernaðarlistin. Vel til 
fundið og síðan er það í höndum 
hvers og eins hversu vel bókin 
gagnast þeim í átökum.

Pissað í vínið
Hinn heimspekilega sinnaði og 
djúptþenkjandi stríðsherra Sun 
Tzu leggur mikla áherslu á að 
þekking á veðurfari, staðháttum 
og pólitík geti skipt sköpum 
þegar til átaka kemur. Þá er 
voðinn alveg vís ef herforingjar 
þekkja ekki óvininn jafn vel, ef 
ekki betur, en sjálfa sig. Hégómi, 
skapofsi og tilfinningasemi eru 
til dæmis veikleikar sem upplagt 
er að nýta gegn óvininum og sam-
kvæmt Sun Tzu er það óvinurinn 
sem skapar þér tækifærin til sigurs.

Blekkingar, lygar, njósnarar 
og gagnnjósnarar, mútur og mis-
vísandi upplýsingar eru beitt vopn 
og árangursríkar andlegar hernað-
araðgerðir geta vegið þyngra en 
liðsstyrkur.

Reiður andstæðingur sem ryðst 
fram í bræði og fljótfærni á vígvelli 
sem þú hefur valið þér er búinn að 
tapa áður en á hólminn er komið. 
Upplagt til dæmis í aðdraganda 
orrustu að upplýsa óvininn um að 
þú hafir verið búinn að pissa í hrís-
grjónavínið sem hann drakk í gær. 
Skák og mát!

Lífsbaráttan
Stríðskeisarinn og taparinn annál-
aði Napóleón Bónaparte var að 
sögn ákaflega hrifinn af Hernaðar-
listinni og þeir sem vilja þykjast 
voða klárir og herkænir hafa undar-
lega tilhneigingu til þess að vitna í 
Napóleon og orð hans um að maður 
eigi aldrei að trufla andstæðinginn 
á meðan hann er að gera mistök. Sá 
stutti lærði þetta að vísu af Sun Tzu 

og fékk síðan að gera sín 
mistök ótruflaður.

Lífið er stríð, endalaus barátta 
alla daga þannig að speki Sun Tzu 
er í raun ein merkilegasta og gagn-
legasta sjálfshjálparbók sem til 
er. Hernaðarfræði eru til dæmis 
grunnur allrar markaðsfræði en á 
þeim vígvelli, rétt eins og í öllum 
viðskiptum, skiptir öllu að sjá fleiri 
leiki fram í tímann en keppinautur-
inn, vita meira en hann og auðvitað 
helst að geta blekkt hann, reitt til 
reiði, koma fáti á hann þannig að 
hann missi sig í f ljótfærni.

Stjórnendur fyrirtækja, þjálf-
arar íþróttaliða og í raun allir með 
mannaforráð eða sem eiga góðan 
árangur undir sterkri og einbeittri 
liðsheild geta lært margt af hug-
myndum Sun Tzu um hvernig her-
foringjar geta hámarkað árangur 
hersins, þjappað fólki að baki sér 
og fengið sem mest út úr hverjum 
og einum. Í þeim efnum mælir Sun 
Tzu til dæmis ekki með að gullið sé 
sparað. Rétt að halda því vandlega 
til haga.

Listin að lesa til gagns
Þótt margir hafi eða þykist hafa 

lesið bókina virðist boðskapur-
inn vefjast leiðinlega oft fyrir 
fólki. Sun Tzu sagði til dæmis: „Í 
stríði er alla jafna best að ná ríki 
ósködduðu; að leggja það í rúst 
er síðri kostur.“

Þetta vefst eitthvað fyrir 
stríðsherrum vorra tíma. Að 
maður tali ekki um þessa aug-
ljósu staðreynd: „En að sigra 
hundrað sinnum í hundrað orr-
ustum er ekki æðsta stig her-
kænsku. Að buga óvininn án 
vopnaviðskipta, það er snilld.“

Hér er ég vitaskuld kominn í 
algera mótsögn við sjálfan mig 
og leyfi skyldu gagnrýnandans 
að slæva dómgreind mína. Ef ég 
færi að ráðum Sun Tzu myndi ég 
vitaskuld gefa bókinni 0 stjörnur, 
dæma hana úr leik og ráða fólki 
eindregið frá því að lesa hana.

Vegna þess að auðvitað styrkir 
það mig í væringum daglegs lífs, 
hafandi lesið Hernaðarlistina, að 
sem fæstir geri slíkt hið sama. Víg-
staða þess sem þekkir þessi fræði er 
auðvitað betri en þess sem ekkert 
veit í sinn stríðshaus.

Hjónaskilnaður sem ég fór í 
gegnum fyrir mörgum árum er 
gott dæmi. Við erum bæði bókelsk 
í meira lagi og mest gekk á þegar 
kom að því að skipta bókasafni 
upplausnarheimilisins.

The Art of War var eina bókin 
sem við þurftum ekki að rífast um 
vegna þess að við áttum hvort sitt 
eintakið. Eitt er þó að lesa og annað 
að skilja. Hún hirti bílinn, ísskáp-
inn, sófasettið, vínskápinn (ég 
var að vísu búinn að tæma hann), 
þvottavélina, þurrkarann, plötu-
spilarann minn og magnarann. Ég 
náði helmingi skuldanna og mínu 
eintaki af Hernaðarlistinni. Þann-
ig að ekki þarf að hafa mörg orð um 
hvort okkar er gleggri lesandi.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Hernaðarlistin e í raun 
yfir gagnrýni og stjörnugjöf hafin, haf-
andi sannað sig í 2.500 ár sem eitursnjall 
lífsleiðarvísir sem hefur verið færður í 
letur. Algert lykilrit í hernaði sem getur 
einnig skipt sköpum í viðskiptum, stjórn-
málum og á öllum öðrum átakasvæðum 
tilverunnar.

Sjálfshjálparbók sigurvegara

Napóleon las Hernaðarlistina af miklum áhuga.

Hver er toppurinn á 
þínu sumri?
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37    Sími: 564-5040    www.hirzlan.is

SUPPORT 
með örmum  

29.900 kr.
fullt verð 56.800 kr.

OPEN POINT 
með örmum   

39.900 kr.
fullt verð 70.800 kr.

HEADPOINT 
með örmum

49.900 kr.
fullt verð 79.900 kr.

P90 
með örmum  

59.900 kr.
fullt verð 94.900 kr.

SITNESS 15 
með örmum 

69.900 kr.
fullt verð 93.900 kr.

W7 LIGHT 
með örmum  

79.900 kr.
fullt verð 157.900 kr.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons
07.25 The Middle
07.45 Grey’s Anatomy
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Catastrophe
10.05 Grand Designs
11.00 The Great British Bake Off
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
12.55 Britain’s Got Talent
13.55 Britain’s Got Talent
14.50 Britain’s Got Talent
16.05 Manstu
16.40 The Big Bang Theory
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Veður
19.00 Modern Family
19.20 The Mindy Project
19.55 Grand Designs Australia
20.50 S.W.A.T.
21.35 The Son
22.20 What’s My Name. Mu-
hammad Ali  Einstök heimildar-
mynd frá HBO í tveimur hlutum 
um einn þekktasta bardagamann 
heims, Muhammad Ali. Hér er 
sögð saga þessa merka manns 
sem talaði fyrir réttindum minni-
hlutahópa og þá sem skortir rödd. 
Í þessari mynd eru sýnd myndbrot 
af meistaranum sem aldrei hafa 
birst áður. 2.2
23.40 60 Minutes
00.25 Our Girl
01.20 Jett
02.10 Knightfall
02.55 Keeping Faith
03.50 Keeping Faith
04.40 Keeping Faith  Stórgóðir 
þættir um lögfræðinginn Faith 
sem býr í friðsælum smábæ.

19.10 Kevin Can Wait
19.35 Bob’s Burgers
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Wrecked
21.15 Empire
22.00 Who Do You Think You Are?
22.45 The Hundred
23.30 Supernatural
00.15 Kevin Can Wait
00.40 Seinfeld
01.05 Tónlist

11.55 Cry Baby
13.20 Absolutely Anything
14.45 Moneyball
16.55 Cry Baby
18.20 Absolutely Anything
19.45 Moneyball
22.00 Arrival
00.00 Lights Out
01.20 Partisan
03.00 Arrival

08.00 Dubai Duty Free Irish Open 
 Útsending frá Dubai Duty Free 
Irish Open á Evrópumótaröðinni.
13.00 3M Open  Útsending frá 
lokadegi 3M Open á PGA móta-
röðinni.
18.00 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
18.55 Thornberry Creek  Útsend-
ing frá Thornberry Creek á LPGA 
mótaröðinni.
22.25 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
23.15 PGA Highlights 

13.00 Útsvar 2015-2016 Skaga-
fjörður - Fljótsdalshérað
14.10 Enn ein stöðin  Spaugstofu-
mennirnir Karl Ágúst Úlfsson, 
Pálmi Gestsson, Randver Þorláks-
son, Sigurður Sigurjónsson og Örn 
Árnason bregða á leik. Þáttaröð 
frá 1996. Stjórn upptöku: Sigurður 
Snæberg Jónsson.
14.35 Maður er nefndur Finnbogi 
Eyjólfsson  Í þessum þætti ræðir 
Jónatan Garðarsson við Finnboga 
Eyjólfsson bifvélavirkjameistara 
og formann bílorðanefndar. Finn-
bogi segir frá uppvaxtarárum 
sínum í Reykjavík. Hann segir frá 
föður sínum sem var bifreiðastjóri 
og talar um upphaf áætlunarakst-
urs um landið. Finnbogi ræðir um 
lífsstarf sitt sem bifvélavirki og 
hann segir einnig frá setu sinni 
í bílorðanefnd en nefndin fæst 
við nýyrði í bílgreinum. Finnbogi 
segir frá áhugamálum sínum s.s. 
ferðalögum um hálendið. Hann 
rekur þróun bíla á öldinni, talar um 
umferð og umferðarmenningu og 
leiðir hugann að framtíðinni. Dag-
skrárgerð: Ásgrímur Sverrisson.
15.10 Út og suður 
15.35 Af fingrum fram Einar Örn 
Benediktsson
16.25 Ferðalok Bardaginn við 
Knafahóla
16.55 Í kjölfar feðranna Seinni 
hluti
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli 
18.08 Minnsti maður í heimi 
18.09 Símon 
18.14 Refurinn Pablo 
18.19 Letibjörn og læmingjarnir  
 Teiknimyndaþættir um björn sem 
býr í þjóðgarði í Kanada og heldur 
að hús skógarvarðarins sé yfir-
ráðasvæði hans þegar skógarvörð-
urinn bregður sér frá. Vandmálið 
er að hópur læmingja hefst einnig 
við í húsinu og sambúð bjarnarins 
og læmingjanna gengur ekki sér-
staklega vel.
18.28 Klingjur 
18.39 Mói 
18.50 Landakort Styttugarður á 
Akureyri  Í Oddeyrargötu á Akur-
eyri er að finna falinn ævintýra-
heim. Hreinn Halldórsson sem á 
daginn starfar í gestamóttöku á 
Hótel Kea, nýtir frítíma sinn í að 
smíða styttur af öllum stærðum 
og gerðum. 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 Ferðahandbók um Mars 
21.00 Svikamylla 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Tónlistarsaga Evrópu 
23.50 Haltu mér, slepptu mér 
00.40 Dagskrárlok

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 I’m Dying Up Here 

08.00 Útsending frá úrslitaleik 
Copa America.
09.40 Breiðablik - HK  Útsending 
frá leik í Pepsi Max deild karla.
11.25 Chelsea - Arsenal  Útsending 
frá úrslitaleik Evrópudeildarinnar.
13.20 ÍBV - KR  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.
15.00 Goðsagnir - Ragnar Mar-
geirsson
15.35 Útsending frá úrslitaleik 
Copa America.
17.15 Breiðablik - HK
18.55 FH - Víkingur  Bein útsend-
ing frá leik í Pepsi Max deild karla.
21.15 Pepsi Max Mörk karla  Leik-
irnir í Pepsi Max deild karla gerð 
upp af sérfræðingum Stöðvar 2 
Sport.
22.45 Goðsagnir - Ragnar Mar-
geirsson
23.20 FH - Víkingur  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.

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 Bríet Birgis- 
 dóttir hjúkrunarfræðingur 
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Hestamenn og  
 ferðalög
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 Einn listinn  
 enn
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

Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði
       

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

Freistandi 
útsölutilboð

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN
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SEM BYRJAR VELALLT ER GOTT

SEM BYRJAR VELALLT ER GOTT

Fríið byrjar hjá okkur. Skoðaðu vöru- og veitingaúrvalið  
okkar á wheninkef.is og byrjaðu fríið fyrr.

Við hlökkum til að sjá ykkur. 



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

Bjarni Þór 
Georgsson 
dressaði sig 
heldur betur 
upp fyrir 
opnunina hjá 
Jóni Óskari 
og toppaði 
sjálfan lista-
manninn 
sem er yfir-
leitt alltaf sá 
langflottasti.

Margt var um mann-
inn og mikið fjör í 
Eyjum um helgina 
þegar hjónin Jón 
Óskar og Hulda 

Hákon opnuðu annars vegar einka-
sýningu Jóns í Eldheimum og sam-
sýninguna Fjallið eina og önnur verk 
í Safnahúsinu.

Jón Óskar segist í samtali við 
Fréttablaðið bera hlýjar og sterkar 
taugar til Eyja, enda er hann ættaður 
þaðan og þau Hulda dvelja þar mikið 
í leik og starfi. Bæði eru þau stór nöfn 
í íslenskum myndlistarheimi en Jón 
Óskar segir að þeim finnist Vest-
mannaeyjar þó síður en svo of litlar 
fyrir sýningarnar þeirra.

„Maður er náttúrlega alltaf í 
höfuðborginni og mér fannst bara 
mjög kræsilegt að sýna hérna enda er 
ferðamannastraumurinn heilmik-
ill. Það fer alveg gríðarlegur fjöldi í 
gegnum Eldheima þar sem einka-
sýningin mín er,“ segir Jón og bætir 
við að sýningin standi út september.

„Þannig að mér finnst þetta bara 
frábært dæmi. Ég er líka búinn að 
vera hérna það lengi og mikið að mér 
finnst eiginlega hálfgerð þegnskylda 
að maður sýni fólki hérna það sem 
maður er að gera.“

Plöstuð verk í Herjólfi
Jón Óskar segir verkin á sýningunni 
unnin bæði í Eyjum og á vinnustof-
unni í Reykjavík. „Á báðum þessum 
sýningum er þetta oft dót sem ég fer 
með fram og til baka. Eitthvað sem 
ég byrja á hérna og klára heima eða 
öfugt.“

Jón Óskar á það til að leika sér á 
stórum strigum en hann segir verkin 
á sýningunum hafa hentað ágætlega 
í þessu ferli. „Það er voða einfalt mál 
að flytja þetta á milli. Maður setur 
bara Vitawrap-plast utan um þau 
og sendir með Herjólfi.“

Hulda segir að á samsýning-
unni ægi saman verkum á ýmsum 
vinnslustigum. Hún sýni afsteypur, 
mót og hluti sem hafa ekki orðið að 

neinu, í bland við fullsköpuð lista-
verk. Þar á meðal eru þrjú ný smá-
verk sem eru fjölfeldi og þar má 
finna Fjallið eina.

„Jón Óskar sýnir eitt stórt verk 
sem er í vinnslu og tvö fullunnin. Þau 
voru unnin í samvinnu við schaefer-
tíkina Heiðu Berlín III. Tíkin bjó til 
mótin. Gróf holur í fíngerða ösku 
Eyjafjallajökuls og Jón Óskar steypti 
í þær og fínpússaði.“

Gamlar hetjur
Einkasýning Jóns Óskars er sölu-
sýning en öðru máli gegnir um hans 
þátt í samsýningunni. „Á sýningu 
okkar Huldu sýni ég verk sem eru 
ekki til sölu enda er ég eiginlega að 
sýna þar hvernig ég vinn. Þetta eru 
sem sagt myndir sem eru hálfklár-
aðar og sumar verða kannski aldrei 

myndir. Ég veit það ekki. Þetta er 
svona vinnuferli og ég er að fikta 
við hina og þessa panela, stilla þeim 
upp saman og bara svona máta mig 
áfram.“

Jón Óskar bætir við að sig hafi allt-
af langað til að sýna „svona hluti sem 
mér finnst vera mjög fallegir. Ég veit 
hins vegar að þetta er ekki eitthvað 
sem fólk myndi stökkva á, sko. Þetta 
er eins og uppkast að einhverju.“

Hann segir Huldu vera í svipuðum 
pælingum að einhverju leyti en hún 
sé ólíkt honum með fullkláruð verk 
til sölu. „Þannig að hennar ferli er 
meira heildstætt, frá upphafi til 
enda, á meðan mitt er meira bara 
svona frosið móment í vinnsluferli. 
Þetta eru eiginlega abstraksjónir 
á meðan á samsýningunni eru í 
og með svona gamlar hetjur, John 
Wayne og Ringo Starr og eitthvað. 
Þessar klisjur sem ég dreg alltaf á 
eftir mér.“

Jón Óskar segist ætíð standa vörð 
um sinn mann, Ringo, þegar heitir 
aðdáendur fara með fjórmenning-
ana frá Liverpool í mannjöfnuð. „Að 
sjálfsögðu. Maður fer ekkert ofan af 
því. Hann er flottastur.“ 
toti@frettabladid.is

Frosin augnablik og 
gamlir kunningjar

Myndlistarhjónin Hulda Hákon og Jón Óskar taka virkan þátt í gosloka- 
og 100 ára afmælisgleðinni í Eyjum með tveimur sýningum þar sem 

ægir saman verkum á ýmsum vinnslustigum, ókláruð og fullunnin. Þá á 
schaefer-tíkin þeirra, Heiða Berlín III, hluta í verkum Jóns.

ÉG ER LÍKA BÚINN AÐ 
VERA HÉRNA ÞAÐ 

LENGI OG MIKIÐ AÐ MÉR FINNST 
EIGINLEGA HÁLFGERÐ ÞEGN-
SKYLDA AÐ MAÐUR SÝNI FÓLKI 
HÉRNA ÞAÐ SEM MAÐUR ER AÐ 
GERA.

Árni Snævarr, upplýsingafulltrúi hjá Sameinuðu þjóðunum, gerði sér ferð 
til Eyja til þess að skoða list Huldu Hákon og Jóns Óskars. Á milli hans og 
Huldu  er Kristín Jóhannsdóttir, forstöðumaður Eldheima.
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 - www.ILVA.is 
laugardaga og sunnudaga 12-18  
mánudaga - föstudaga 11-18:30 

20-50%
af öllum

púðum

útsala

70%
sparaðu allt að

af völdum vörum

BALL loftljós. Hvítt með 7 kúplum. Ø18 cm. 79.995 kr. Nú 23.999 kr. 

STEEL hægindastóll. 
Rauður. 44.900 kr. 
Nú 29.900 kr. 

FANO sófaborð. Ø60 cm. Hvítolíuborið. 
19.900 kr. Nú 12.900 kr. 



LISTI SUMARSINS
ÞÚ VELUR FÖTU OG 4 SÓSUR FYLGJA MEÐ TIL AÐ DÝFA Í



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

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

Sumarvörur!

Einstaklega einföld og skemmtileg 
flugvél sem þú flýgur með snjallsímanum 
þínum.

Nova
Söngbók

Sæktu  
Nova 
appið!

TobyRich
Lúsmý

Xiaomi
Rafskúta

0 kr.

9.990 kr.

68.990 kr.
Tilboð: Glókollur 9.742 kr. 
með rafskútum
Fullt verð 12.990 kr.

Glókollur
25% afsláttur

með rafskútum

Glókollu
25% afslá

ækæ tu 
ova
ppið!ð

Frítt
stöff!

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

*0,5 l gos í plasti fr
Tilbúi kki h

***0 5 l í l ti f

TORTILLA 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

Íslendingar trúa því að þeir séu 
sérstakir átaksmenn, afkasta-
miklir akkorðsmenn; oft er 

vísað í vertíðarstemminguna. En 
stenst þetta, hvað gerum við þegar 
mikið liggur við?

Við byrjum á því að opna sam-
ráðsgátt, sem er höfð opin í mánuð 
eða tvo. Það er lýðræðislegt. Og 
samhliða, eða nokkrum mánuðum 
seinna (sem er nánast það sama), 
er skipaður vinnuhópur til þess að 
fara yfir það sem barst í samráðs-
gáttina. Þegar vinnuhópurinn 
hefur eftir 4-6 vikur skilað til 
rýnihóps er málið yfirleitt komið 
á borð nefndar áður en mjög langt 
um líður (óræð tímamæling).

Þegar nefndin hefur starfað í 
hálft ár eða svo kemst hún að því 
– oftast kengbogin í krísu – að hún 
hefur ekki nægar valdheimildir. 
Bíður hún þá um sinn til þess að 
athuga hvort valdheimildirnar 
detti ekki af himnum ofan. Það 
gerist ekki – fyrir því er reynsla. 
Því þarf ráðherra að skerast í 
leikinn og auka valdheimildir 
nefndarinnar. Það gerir ráðherra 
ekki fyrr en eftir að í honum hefur 
verið djöflast í hálfan mánuð eða 
svo (eftir að í hann næst), en það 
tekur ekki minna en tíu daga að 
finna ráðherra.

Ráðherrann eykur þá valdheim-
ildir og gefur nefndinni aukið svig-
rúm til starfa. Það lukkast vel og 
nefndin skilar áliti – og tillögum ef 
minnisblað ráðherra gaf slík fyrir-
mæli. Þegar niðurstöðum hefur 
verið vísað til þeirrar stofnunar 
sem á að sinna mikilvæga málinu 
þá kemur oftar en ekki í ljós – eftir 
mánuð eða svo – að stofnunina 
skortir fé til þess að hrinda því í 
framkvæmd sem nefndin lagði til.

Þá er að bíða þess að ný fjárlög 
komi, ári seinna, til afgreiðslu 
Alþingis. Það er engu logið með 
eljuna! Íslendingar eru vertíðar-
menn!

Flýtimeðferð


