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Félagar úr Parkour Íslands hittust fyrir utan Stjórnarráðið í blíðskaparveðri í gær og léku listir sínar fyrir gesti og gangandi. Vegfarendur fengu margir hverjir hnút í magann við að sjá hopp iðkenda en parkour-iðkun getur virst ógnvekjandi
við fyrstu sýn. Á bakvið hvert hopp býr þó vinna og æfingar og sem byggjast á miklum aga. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON
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Málahali lögreglu aldrei verið lengri
Yfir sex þúsund mál bíða afgreiðslu ákærusviðs lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, það elsta frá 2008. Sviðið er nú fullmannað
eftir manneklu vegna hreyfingar starfsmanna innan réttarvörslukerfisins. Upplýsingatækni er nýtt betur og það auðveldar yfirsýn.
STJÓRNSÝSLA Um 6.300 mál bíða
afgreiðslu ákærusviðs lögreglunnar
á höfuðborgarsvæðinu og hafa ekki
verið fleiri. Um er að ræða mál sem
verið hafa til rannsóknar hjá embættinu og bíða þess að tekin verði
afstaða til þess hvort ákært verður
eða mál fellt niður.
Fréttablaðið fjallaði síðast um
málahalann hjá sviðinu í febrúar í

Stórsigur flokks
forseta Úkraínu
ÚKRAÍNA Útgönguspár í Úkraínu
segja flokk Volodímírs Selenskij forseta fá 44 prósent atkvæða og sigra
í þingkosningum sem fram fóru í
gær og ná meirihluta á þinginu.

Volodímír
Selenskij.

fyrra. Þá voru málin 4.000 og sagði
Hulda Elsa það fleiri mál en sviðið
ætti að venjast en yfirleitt væru um
tvö til þrjú þúsund mál til meðferðar þar.
Töluverð hreyfing var á starfsfólki innan réttarvörslukerfisins
á árunum 2017 og 2018 sem hafði
mikil áhrif á ákærusvið embættisins. Þetta kemur fram í svari emb-

ættisins við fyrirspurn Fréttablaðsins um orsakir málahalans.
„Tíu ákærendur hættu eða fóru
í tímabundin leyfi. Nokkrir fengu
stöðu hjá héraðssaksóknara og
ríkissaksóknara,“ segir í svarinu.
Sviðið sé hins vegar fullmannað í
dag og auk þess hafi verið unnið að
styrkingu þess á fleiri sviðum.
Skráningarkerfið LÖKE hefur

Hún segir kerfið láta ákæranda vita
þegar úrskurður um gæsluvarðhald
og farbann er að renna út og fyrirhugað sé að bæta kerfið þannig að
ákærandi fái tilkynningu um mál
sem eru að fyrnast.
Elsta málið sem bíður ákvörðunar um ákæru er átta ára gamalt,
eða frá árinu 2011. Beðið er gagna í
því máli. – aá / sjá síðu 4

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Einar Benediktsson
skrifar um jarðakaup. 8

Opnum snemma
lokum seint

SPORT Anton Sveinn McKee

synti fyrstur Íslendinga á HM í
Suður-Kóreu. 10
MENNING Sigga Björg sýnir á
Djúpavík á Ströndum og Höfn í
Hornafirði. 18

Omeprazol
Actavis

LÍFIÐ Gera eftirmynd

„strákanna okkar“
úr tréstólpum. 22
TÍMAMÓT Á Saga
Fotografica á Siglufirði eru tæki tengd
ljósmyndun. 14
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ
● FÓLK
● FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun
Gallup apríl-júní 2015

Combo
tilboð

20 mg, 14 og 28 stk.

Actavis 911013

Selenskij hefur þurft að deila
völdum með núverandi þingi sem
tilnefnir forsætisráðherra, myndar
ríkisstjórn og er hliðhollt fyrrverandi forseta.
Selenskij flýtti því þingkosningunum til að koma flokk sínum til
meiri áhrifa og virðist það hafa
gengið eftir. – ds / sjá síðu 6

til dæmis verið þróað áfram með
það að markmiði að kerfið nýtist
ákærusviðinu betur. Starfsmenn
sviðsins geta nú haft fulla yfirsýn
yfir öll mál, hver þeirra hafa legið
óhreyfð, hve mörg mál eru á borði
hvers og eins ákæranda, hve mörg
mál eru á hvaða stigi í ferlinu og svo
framvegis,“ segir Hulda Elsa Björgvinsdóttir, sviðsstjóri ákærusviðs.

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 aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á
www.serlyfjaskra.is

199
kr/stk

Kafﬁ og Ameríska
súkkulaðibitaköku
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Besti bitinn

N-A 3-10 m/s og súld eða rigning
austan til. Víða skúrir fram eftir
kvöldi. Hiti frá 8 stigum við norðurog austurströndina, upp í 18 stig á
SV- og Vesturlandi. SJÁ SÍÐU 16

Hitamet Evrópu
sögð falla í júlí
VEÐUR Spáð 35 til 40 stiga hita víðs
vegar um Evrópu í þessari viku.
Nýliðinn júní var sá heitasti í
Evrópu frá upphafi mælinga. Segja
vísindamenn Copernicus Climate
Change Service og NASA að líkur séu
á að júlí verði enn heitari.

40

stiga hita er spáð í Evrópu.

Búist er við 40 stiga hita í París og
Madríd og víða á Ítalíu. Í Amsterdam
er spáð 36 stiga hita og 33 stigum í
London.
Í New York og Washington náði
hitinn 38 gráðum um helgina. – vá

Mikill fjöldi fólks lagði leið sína á Miðbakkann í gær þar sem keppnin um besta götubitann 2019 fór fram. Árni Rúdólf á Fish & Chips vagninum bar
sigur úr býtum í keppninni og hlaut þannig þátttökurétt í alþjóðlegri götubitakeppni sem fram fer í Svíþjóð í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Katrín tilnefnd
til verðlauna

Stena Imperio er enn á valdi Írana.

Vita ekki hvaða
leiða skal leita
ÍRAN Búast má við að breska ríkis-

stjórnin tilkynni í dag næstu skref
varðandi yfirtöku breska herskipsins Stena Imperio, sem Íranir hertóku á föstudag.
Bretar segja Írana hafa brotið
alþjóðalög með yfirtöku skipsins og
að skipið hafi verið í lögsögu Óman
þegar yfirtakan átti sér stað.
Philip Hammond, fjármálaráðherra Breta, sagði í gær að leitað yrði
allra diplómatískra leiða til þess að
laga ástandið en óljóst væri hvaða
leiðir væri hægt að fara þar sem Íran
sætti nú þegar ýmsum viðurlögum.
– bdj

FÓLK „Ég varð eiginlega steinhissa,“
segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem er tilnefnd til verðlauna hug veit unn ar Ch at ham
House fyrir mót un framsæk innar
stefnu Íslands á sviðum kynjajafnréttis og at vinnuþátttöku kvenna.
Sir David Attenborough og Abiy

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra.

Ahmed, forsæt isráðherra Eþíópíu,
eru einnig tilnefndir.
„Þetta eru stórmerkilegir menn
sem eru tilnefndir samhliða mér sem
eiga það kannski frekar skilið en ég,“
segir Katrín við frettabladid.is.
Attenborough er tilnefndur fyrir
að vekja athygli á plastmengun í
hafinu og Abiy Ahmed fyrir baráttu
fyrir bættum stjórnarháttum, málfrelsi og lýðræði í Eþíópíu. – ilk

Katerina Parouka nýtur þess að vera í tjaldinu, en þar hyggst hún búa fram í október. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ævintýri kærustupars
í tjaldi í Laugardalnum
Háskólanemi frá Grikklandi hefur búið ásamt kærasta sínum í tjaldi í Laugardal frá því í júní og hyggst búa þar fram á haust. Katerina Parouka segist ekki
kvíða kuldanum sem fylgi haustinu heldur njóti hún þess að sofa í tjaldinu.
FÓLK „Ég er búin að vera hérna í
næstum því mánuð og þetta er
mjög fínt, eiginlega bara algjört
ævintýri,“ segir Katerina Parouka,
háskólanemi frá Grikklandi. Hún
býr í tjaldi í Laugardalnum ásamt
kærasta sínum.
„Við erum búin að vera allan
tímann í tjaldinu og verðum fram á
haust. Förum aftur heim í október,“
segir Katerina sem kveðst vel geta
hugsað sér að búa lengur á Íslandi.
„En ég er að fara að útskrifast úr
íþróttafræði í háskóla á Grikklandi,
svo kannski komum við bara aftur á
næsta ári og reynum að vera lengur.“
Bæði Katerina og kærastinn eru
að vinna á Íslandi í sumar en langar
að ferðast um landið og skoða náttúruna áður en þau fara aftur til
Grikklands.
„Ég er að vinna sem þerna á Center

Hotel hér í borginni og líkar vel. Við
höfuð skoðað borgina í þaula og
þetta er frábær borg en okkur langar
að sjá meira. Til dæmis Bláa lónið.“
Katerina og kærasti hennar hafa
komið sér vel fyrir í Laugardalnum.
Tjaldið er vel útbúið og heimilislegt.
„Þá daga sem ég er að vinna mæti
ég klukkan átta og vinn til klukkan
fjögur, kærastinn minn kemur svo
heim og eldar fyrir mig. Svo bara
höfum við það huggulegt, horfum
kannski á mynd í símanum og förum
að sofa.“
Þegar Fréttablaðið hitti Katerinu
var hún í fríi og naut þess að slaka
á í tjaldinu. „Ég ætla bara að nýta
daginn í að slaka á. Nýt þess að hvíla
mig í tjaldinu og svo er ég hérna með
húllahring sem ég elska að leika mér
með,“ segir hún og hlær.
Einstaklega gott veður hefur verið

Svo bara höfum við
það huggulegt,
horfum kannski á mynd í
símanum og förum að sofa.

í borginni í sumar og segist Katerina
ekki vera kvíðin kuldanum sem
fylgir haustinu hér á landi.
„Við vitum að það verður kalt en
ætlum bara að sjá hversu kalt, svo
þangað til að það verður of kalt þá
verðum við í tjaldinu,“ segir hún.
„Við erum vel búin, með fullt af
hlýjum förum og svefnpokum svo
ég held að þetta ætti að vera í lagi,
okkur hefur að minnsta kosti ekki
orðið kalt hingað til,“ segir Katerina.
birnadrofn@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 92269 07/19

Þegar sumarið kallar á þig. Hilux Invincible

Verð frá: 6.170.000 kr.
Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 700.000 kr. fylgir

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem
þig langar, hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná
andanum. Hilux InvincibleDXNDKOXWDSDNNLbEUH\WLQJKO¯IXQGLUIUDPVWX²DUDJOXJJDYLQGKO¯IDUNUµP£DIWXUOMµV
RJ,QYLQFLEOHPHUNL
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

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum
framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn
af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Skemmtu sér vel á LungA þótt rigndi alla helgina
mest lesið
Ráðherra í aftanákeyrslu:
1.
„Út af vitleysingi í
umferðinni“
Grunsamlegir menn
2.
bjóða þjónustu við þrif á
Seltjarnar nesi

3.

Sólrún Diego sendir
lög menn á DV

Bréf lög manns
Sólr únar spaug ilegt:
4.
„Áhrifavaldar bera ábyrgð“
læknar ekki öll
sár“
5.„Tíminn

Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Heimavist verði
opnuð að nýju
SKÓLAMÁL Sveitarfélög á Suðurlandi krefjast þess að starfrækt
verði heimavist við Fjölbrautaskóla Suðurlands eins og var fram
til ársins 2016.
„Ungmenni af stóru svæði sem
þessi sveitarfélög spanna eiga þess
ekki kost að nýta sér almenningssamgöngur til að sækja nám og
því er um alvarlegan forsendubrest samstarfs um skólann að
ræða. Til þess að ungmenni þessa
svæðis njóti jafnréttis til náms er
mikilvægt að unnið verði hröðum
höndum við að koma upp heimavist
við skólann,“ segir í áskorun til Lilju
Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra. – gar

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu Fréttablað dagsins í
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana.

Skráðu þig á póstlista blaðsins á
www.frettabladid.is#nyskraning
Það kostar ekkert.

SKEMMTANIR „Veðrið spilaði ekki
með okkur en heilt yfir gekk vonum
framar,“ sagði Björt Sigfinnsdóttir,
framkvæmdastjóri listahátíðarinnar LungA, undir lok hátíðarinnar
sem lauk á Seyðisfirði í gærkvöldi.
Rigning setti svip sinn á LungA að
þessu sinni. „Það rigndi nánast allan
tímann og það er grenjandi rigning
enn þá,“ sagði Björt við Fréttablaðið.
Það hafi þó alls ekki slegið á fjörið.
„Ekki agnarögn.“
Að sögn Bjartar voru stórtónleikarnir á LungA á föstudags- og laugar-

Það rigndi nánast
allan tímann og það
er grenjandi rigning enn þá.
Björt Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri listahátíðarinnar LungA

dagskvöld þeir fjölmennustu frá
upphafi. Tvö til þrjú þúsund gestir
hefðu verið á laugardagskvöldið.
Högni Egilsson batt endahnútinn
á hátíðina með tónleikum í Seyðisfjarðarkirkju í gærkvöldi. „Það er

mjög mikið af fólki farið en þetta
verður vonandi lítið og nett og við
vonum að bæjarbúar sjái sér fært að
mæta,“ sagði Björt.
Vegna veðurs var eftirpartí fært
frá tónleikasvæðinu utan við þorpið
í íþróttahúsið og bað Björt bæjarbúa
afsökunar á ónæðinu. „Slíkt veldur
auðvitað auka hávaða en það sýndu
allir því skilning,“ segir Björt . Seyðfirðingar taki virkan þátt í LungA.
„Þetta væri ekki hægt án stuðnings
bæjarbúa og bæjarfélagsins. Það er
alveg á hreinu.“ – gar

Bagdad Brothers á sviðinu á laugardagskvöld. MYND/JULIETTE ROWLAND

Elsta málið er átta ára gamalt
Elsta málið sem
bíður afgreiðslu ákærusviðs lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu
er frá 2011. Opin mál
hjá embættinu öllu eru
yfir fimmtán þúsund.
Umferðarlagabrot eru í
miklum meirihluta.
STJÓRNSÝSLA Það mál sem lengst
hefur beðið afgreiðslu á ákærusviði
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er frá árinu 2011. Beðið er gagna
í málinu til að unnt sé að ljúka því.
Yfir helmingur þeirra 6.300 mála,
sem bíða afgreiðslu ákærusviðs lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
(57 prósent), varðar meint umferðarlagabrot. Önnur mál sem bíða
afgreiðslu varða hegningarlagabrot
(35 prósent) og sérrefsilagabrot (26
prósent). Til sérrefsilega heyra til
dæmis fíkniefnalöggjöfin og vopnalög. Hluti málanna varðar meint
brot á f leiri en einu sviði. Þannig kann að vera að í einu og sama
málinu sé grunur um allt í senn;
umferðarlagabrot, sérrefsilagabrot
og hegningarlagabrot.
Sviðið er nú fullmannað en mikil
starfsmannavelta og mannekla á
undanförnum árum er hluti þessa
mikla álags. Aðeins fjórtán lögfræðingar voru starfandi á sviðinu
þegar Fréttablaðið birti síðast frétt
af málahalanum í febrúar 2018 en
eiga að vera 18 þegar sviðið er fullmannað.
Það er einnig mat lögreglunnar
að málum sem koma inn á borð lögreglunnar sé að fjölga.
Þau mál sem eru til meðferðar
hjá ákærusviði eru um það bil
40 prósent allra mála sem eru til
meðferðar á ýmsum sviðum embættis lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þann 8. júlí, þegar unnið

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aðsetur á Hverfisgötu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Forgangsröðun mála
Forgangsröðun mála hjá lögreglu og ákærusviði tekur meðal annars mið af fyrirmælum
ríkissaksóknara. Þar segir að
hraða skuli ofbeldis- og kynferðisofbeldismálum.
Í sérstökum forgangi eru
nauðgunarmál, mál sem varða
ofbeldi gagnvart börnum, ofbeldi í nánum samböndum og
mál gerenda yngri en 18 ára.
Þá fá mál forgang þegar sakborningar sæta gæsluvarðhaldi
eða farbanni. Einnig er reynt að
flýta málum þeirra sem eiga
ólokin mál í kerfinu en eru að
sækja um reynslulausn eða
samfélagsþjónustu.
Þegar þessu sleppir þá er
málum forgangsraðað eftir
aldri og fyrningartíma.

✿ Stofnár opinna
mála hjá LRH
14%
2019
2018
eldri

46%

41%

var að svari við fyrirspurn blaðsins
voru opin mál hjá embættinu alls
15.562. Yfir 85 prósent þeirra eru
frá árunum 2018 og 2019. Um fjórtán prósent málanna eru eldri.
Auk mála hjá ákærusviði er hátt á
annað þúsund mála til rannsóknar

hjá rannsóknardeildum embættisins. Flest hinna opnu mála eru hins
vegar til afgreiðslu hjá þjónustudeild embættisins en þar eru bæði
mál sem á eftir að senda áfram til
annarra deilda eða sviða eða mál
sem bíða gagna. Langflest þessara
mála (93%) eru umferðarlagabrot
sem eru yfir tíu þúsund. Afgreiðsla
þeirra getur verið margvísleg. Í
stórum hluta þeirra er beðið gagna
svo sem niðurstaðna frá Rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræðum
en einnig er um að ræða ógreiddar
umferðarsektir. Hegningarlagabrot til meðferðar hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu eru 4.504 og
sérrefsilagabrot 2.402.
Rúmlega fjórðungur allra opinna
mála hjá embættinu er skráður í bið
en þá er í flestum tilvikum um að
ræða mál þar sem beðið er gagna
annars staðar frá eða þess er beðið
að sakborningur komi til landsins.
adalheidur@frettabladid.is

jeep.is

GOÐSÖGNIN NÝR JEEP WRANGLER
®

Aukabúnaður á mynd 35” dekk

JEEP® WRANGLER RUBICON
Rock-Track® fjórhjóladrif, Select-Trac® millikassi, Tru-Lock® 100%
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Svona líta hugmyndir Þorpsins um uppbyggingu í Gufunesi út. MYND/ÞORPIÐ

Þrjú fullgild vilyrði um
lóðir undir ódýrar íbúðir
H Ú S N Æ Ð I S M Á L Þr í r a f þei m
níu hópum sem valdir voru til þátttöku í verkefni Reykjavíkurborgar
um ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk og
fyrstu kaupendur hafa fengið fullgild lóðarvilyrði frá borginni. Rætt
var um stöðu verkefnisins á fundi
borgarráðs á fimmtudaginn.
Þessi þrjú verkefni sem eru lengst
komin eru á vegum félaganna
Frambúðar, sem þróar byggð í
Skerjafirði, Vaxtarhúss, sem hyggst
byggja á Sjómannaskólareit, og
Urðarsels sem fékk úthlutað reit í
Úlfarsárdal.
Til viðbótar hefur borgarráð
samþykkt að veita fimm verkefnum aukinn frest til að tryggja fjármögnun eiginfjár sem er 20 prósent
af áætluðum byggingarkostnaði.
Félögin Þorpið og Hoffell sem eru
að þróa hagkvæmt húsnæði í Gufu-

nesi hafa þegar skilað gögnum um
fjármögnun til borgarinnar. Samkvæmt áætlunum verkefnisins er
gert ráð fyrir að umræddar framkvæmdir geti hafist á næstu 12 til
24 mánuðum.
Hins vegar ákvað félagið Heimavellir að draga sig út úr verkefninu
en það hafði fengið vilyrði fyrir
reit á Veðurstofuhæð. Félagið
Variat ákvað í kjölfarið að færa sitt
verkefni frá Bryggjuhverfinu yfir á
Veðurstofuhæð.
Þá samþykkti borgarráð á fundi
sínum að slíta viðræðum við félagið Abakus vegna uppbyggingar
við Bryggjuhverfi þar sem engum
gögnum hafði verið skilað innan
tilskilins tímafrests. Verður öðrum
teymum sem tóku þátt í verkefninu
því boðið að koma að því verkefni.
– sar

GRILLJÓN
ástæður til að grilla

Volodímír Selenskíj, forseti Úkraínu, ræðir við fréttamenn er hann greiddi atkvæði í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Flokkur grínista vinnur
þingkosningar Úkraínu
„Þjónn fólksins“, flokkur Selenskíj forseta og
fyrrverandi grínista,
bauð fram í fyrsta sinn
til þings. Samkvæmt útgönguspám í gærkvöldi
hlaut þessi nýi stjórnmálaflokkur 44 prósent
atkvæða.
ÚKRAÍNA Útgönguspár í Úkraínu
segja f lokk Volodímírs Selenskíj,
forseta Úkraínu, muni sigra í þingkosningunum sem fóru fram í gær
og ná meirihluta á þinginu.
Flokkurinn „Þjónn fólksins“ er
nefndur eftir vinsælum sjónvarpsþætti þar sem Selenskíj lék kennara sem varð forseti landsins. Hann
vann stórsigur í forsetakosningunum í apríl síðastliðnum gegn
sitjandi forseta, Petro Porosjenko.
Selenskíj segir f lokkinn leggja
höfuðáherslu á að draga úr víðtækri

45

milljónir búa í Úkraínu.

spillingu, ráðast í umbætur á réttarkerfi landsins og hvetja til erlendrar
fjárfestingar. Þá ætli forsetinn að
binda enda á átök Úkraínumanna
við rússneska aðskilnaðarsinna
í austurhluta landsins. Aðskilnaðarsinnarnir sem njóta stuðnings
Rússa, hafa hertekið stór landsvæði
frá árinu 2014. Átökin hafa kostað
um þrettán þúsund mannslíf.
Nýi forsetinn hefur þurft að
deila völdum með núverandi þingi
sem tilnefnir forsætisráðherra og
myndar ríkisstjórn. Hann hefur átt
erfitt með að fá stuðning þingsins
við ráðherraval sitt því ríkisstjórn
landsins og þing er hliðhollt fyrr-

verandi forseta. Selenskíj flýtti því
þingkosningunum til að koma flokk
sínum til meiri áhrifa.
Flest bendir til þessa að „Þjónn
fólksins“, flokkur Selenskíj, fái flest
atkvæði í þingkosningunum. Þetta
er í fyrsta sinn sem f lokkur hans
býður fram til þings. Samkvæmt
útgönguspám fær f lokkurinn um
44 prósent atkvæða. Flokkur hliðhollur stjórnvöldum í Rússlandi
fær næstf lest atkvæði eða um 12
prósent. Selenskíj hefur hafnað öllu
samstarfi við þann flokk.
Öðrum flokkum er spáð minna
fylgi. Holos-f lokknum er spáð 6
prósentum en forystumaður hans
er Svjatoslav Vakartsjúk, forsöngvari vinsællar rokkhljómsveitar. Sá
flokkur þykir líklegur til samstarfs
við „Þjóna fólksins“.
Flokki Petro Porosjenko, fyrrverandi forseta, „Evrópskri samstöðu“,
er spáð 9 prósentum og flokknum
„Föðurlandinu“ (Batkivshchyna),
sem Júlía Tímosjenko, fyrrverandi
forsætisráðherra, fer fyrir er spáð
8 prósentum. david@frettabladid.is

Ein milljón heyrnartóla fyrir börn seld

... því það er svo
fljótlegt
www.kronan.is

VIÐSKIPTI Félagið Nordic Enterprises Ltd, sem er að mestu í eigu
Íslendinga í Hong Kong og framleiðir heyrnartól í Shenzhen fyrir
börn, hefur tryggt sé jafnvirði 125
milljóna króna til að fjármagna
vöxt fyrirtækisins.
Samkvæmt upplýsingum frá
Centra Fyrirtækjaráðgjöf sem
annaðist fjármögnunina þá selur
Nordic Enterprises vörur sínar
aðallega í Kína og Bandaríkjunum.
Frumkvöðlarnir að baki félaginu eru Bjarki Garðarsson og Pétur
Ólafsson sem er framkvæmdastjóri
félagsins.
Nordic Enterprises hefur þegar
selt yfir eina milljón heyrnartóla
sem ætluð eru börnum. „12,5 prósent barna á aldrinum 6-19 ára hafa
hlotið eyrnaskaða vegna hlustunar með heyrnartólum með of
háum hljóðstyrk og félagið snýst
um hönnun, framleiðslu og sölu á
heyrnartólum fyrir börn og unglinga,“ segir í tilkynningu. Framleitt
er undir merkinu buddyphones.
Tekjur Nordic Enterprises í fyrra
eru sagðar hafa verið um 4,3 milljónir Bandaríkjadala og tekjurnar á þessu ári eru áætlaðar 6,3 milljónir dala, eða jafnvirði um 790
milljóna króna.
„Stærstu viðskiptavinirnir eru
Target og Amazon, en varan er í

Börn verða oft fyrir heyrnarskaða af of háum hljóðstyrk. MYND/BUDDYPHONES

Á árinu 2020 er
stefnt að því að
sækja fimm milljónir Bandaríkjadala til að fjármagna
tækniþróun sem beinist
meðal annars að ofvirkum
og einhverfum börnum.
Úr tilkynningu frá Centra Fyrirtækjaráðgjöf

dreifingu í 60 löndum. Félagið er
búið að selja yfir 1 milljón eintaka
af heyrnartólum til þessa. Framtíðarhorfur félagsins eru góðar og
spennandi tækifæri til vöruþróunar,“ segir í tilkynningu Center
Fyrirtækjaráðgjafar. „Á árinu 2020
er stefnt að því að sækja fimm milljónir Bandaríkjadala til að fjármagna tækniþróun sem beinist
meðal annars að ofvirkum og einhverfum börnum.“ – gar

MEIRA ÖRYGGI

MEIRA RÝMI

SÉRVALDIR BÍLAR
Á TILBOÐSVERÐI

Bernhard - Honda á Íslandi
Vatnagörðum 24
104 Reykjavík
Sími 520 1100
www.honda.is

Umboðsaðilar:
Bílver
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535
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MÁNUDAGUR

Halldór

Í
Davíð
Stefánsson
david@frettabladid.is

Meirihluti
flokksmanna vill
klára Brexitferlið, jafnvel
þótt það leiði
til upplausnar breska
konungsríkisins,
verulegs
efnahagslegs
tjóns fyrir
breska
hagkerfið
eða eyðileggingar og
endaloka
eigin flokks!

síðustu viku hélt Theresa May sína síðustu formlegu ræðu sem forsætisráðherra Bretlands.
May hefur starfað í breskum stjórnmálum í
hálfa öld. Frá grasrótinni og upp. Hún fyllti umslög
með fjöldapósti flokksins, var í stjórnmálum á
námsárunum, var sveitarstjórnarmaður, og virk í
kosningabaráttu flokksins. Hún var stjórnarandstöðuþingmaður í tólf ár og síðan níu ár í ríkisstjórninni, fyrst
sem innanríkisráðherra og þá forsætisráðherra. Flestir
þekkja að forsætisráðherratíð hennar hefur markast af
misheppnuðum tilraunum til að ljúka útgöngu Bretlands
úr Evrópusambandinu.
Í kveðjuræðu sinni minnti May á miklar samfélagsframfarir síðustu áratuga. „Það hafa verið lýðræðisleg
stjórnmál, opið markaðshagkerfi, viðvarandi gildi málfrelsis, réttarríkið og stjórnkerfi byggt á hugmyndinni
um friðhelgi mannréttinda sem hafa skapað samhengi
þessara framfara.“
Hún lagði út frá hefðbundinni íhaldsstefnu raunsæis
og manngildis, með áherslu á öryggi, frelsi og tækifæri.
Varfærni, háttprýði, hófsemi, og þjóðrækni var ítrekuð.
Varðveita ætti það sem máli skiptir en taka ófeimin á
móti breytingum. Viðurkenna jafnvel að breytingar geta
verið varðveisla. Viðskipti væru þýðingarmikil en gera
yrði fyrirtæki ábyrg brytu þau reglurnar.
En May var ómyrk í máli þegar hún varaði við ástandi
stjórnmála í Bretlandi og þeirri valdhyggju og lýðskrumi
sem vex fiskur um hrygg víða um heim. „Í dag er full
ástæða til að hafa alvarlegar áhyggjur, bæði hér heima
fyrir og á alþjóðavettvangi, bæði að efni og ásýnd. Ég hef
áhyggjur af stjórnmálaástandinu. Þessar áhyggjur byggjast á þeirri sannfæringu minni að þau gildi sem velgengni
okkar byggir á verða ekki tekin sem gefin,“ sagði May.
May sagði nauðsynlegt að standa vörð um alþjóðlegar
skuldbindingar, svo sem um Parísarsamkomulagið og
kjarnorkusamning stórveldanna.
Henni varð tíðrætt um útgönguferli Breta úr Evrópusambandinu (Brexit) sem hafi verið eitrað af hugmyndafræði „allt eða ekkert“. Popúlískar hreyfingar hafi gripið
tækifærið og nýtt það tómarúm sér til framdráttar. „Þær
hafa fagnað pólitískri sundrung, greint óvini og sakað þá
um vanda okkar og bjóða upp á ódýrar lausnir. Þannig
er ýtt undir stjórnmál sundrungar sem sjá heiminn með
hugsuninni „við gegn þeim“ – heim sigurvegara og tapara,
þar sem litið er á málamiðlanir og samvinnu í gegnum
alþjóðlegar stofnanir sem veikleikamerki en ekki styrk,“
sagði hún.
Eitraða hugmyndafræðin er ekki síst innan hennar
eigin flokks. Það kom skýrt fram þegar breska greiningarfyrirtækið YouGov kannaði hug flokksmanna
Íhaldsflokksins í júní síðastliðnum til útgöngu Breta úr
Evrópusambandinu. Niðurstöðurnar voru ótrúlegar.
Trúarhitinn er nánast taumlaus. Í ljós kom að meirihluti
flokksmanna vill klára Brexit-ferlið, jafnvel þótt það leiði
til upplausnar breska konungsríkisins, verulegs efnahagslegs tjóns fyrir breska hagkerfið eða eyðileggingar og
endaloka eigin flokks!
– Eftirmanns May bíða erfið verkefni. Ekki síst ef það er
sá sem atti þjóðinni á sundrungarforaðið.

Erum með mikið úrval af allskonar
bílaverkfærum á frábæru
æru verði!
ViAir 12V loftdælur
í miklu úvali.
Omega
Viðgerðarkollur

Jeppatjakkur
2.25t 52cm.

17.995

7.495

Hleðslutæki
ki
12V 6A

6T B
Búkkar
ú
6605mm
60
605m
05m
5m Par

9.999
9

4.995

Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Frá degi til dags
Smáflokkum fjölgar
Páll Vilhjálmsson kennari og
einn helsti kenningasmiður
heilagrar þrenningar Moggans,
Útvarps Sögu og Miðflokksins er
sjaldan sannspár.
Honum til varnar má þó rifja
upp að hann spáði í maí líkt
og flestir fyrir um aukið fylgi
Miðflokksins. Sagði Páll þá að
„bernsk forysta XD gerir Sjálfstæðisflokkinn að smáflokki á
90 ára afmælinu“.
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir,
varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hafði síðan á orði á dögunum
að fleiri smáflokkar séu ekki
svarið. Þeim smáu virðist þó
fjölga nú er MMR mælir Sjálfstæðisflokkinn í 19 prósentum.
Siðbót í beinni
Nú eru erfiðir dagar hjá Pírötum
eftir átök síðustu daga.
Miðað við nýjustu könnun MMR
virðast átökin þó ekki hafa
hindrað Pírata í að mælast annar
stærsti flokkur landsins. Hafa
skal þó í huga að könnunin var
gerð yfir tveggja vikna tímabil.
Kann að vera að fylgið megi
rekja til baráttu Þórhildar Sunnu
Ævarsdóttur við hugtakið „rökstuddan grun“ sem ein fyrirferðarmikil starfsstétt túlkar
öðruvísi en allir aðrir. Og hina
„gjörspilltu samtryggingu karlaklíkunnar“, eins og hún orðar
það. Má ætla að „gjörspillta
karlaklíkan“ flissi sig máttlausa
yfir vandræðunum síðustu daga.
arib@frettabladid.is

Fyrr og síðar

Þ
Einar
Benediktsson
fyrrverandi
sendiherra

Brask með
landgæði
hefur greinilega staðið
um árabil ef
60 jarðir eru
komnar í eigu
erlendra
fjárfesta.

eirri vegsemd fylgir ábyrgð að eiga sæti í samstarfinu á norrænum vettvangi, EFTA/EES,
NATO, Sameinuðu þjóðunum o.s.frv. með rétt
til afstöðu í víðtækasta skilningi. Nýlega hafa stjórnvöld hafið virka þátttöku í mannréttindamálum á
vettvangi S.Þj., sem er til sóma. Svo sem er um aðrar
smáþjóðir finna Íslendingar samstöðu með vina- og
bandalagsþjóðum. Norðurlöndin standa saman að
framboði til Öryggisráðsins og þar er kominn tími til
að sjáist til Íslands.
.Á árunum 2011-12 var brugðist við stórtækum
fyrirætlunum Huangs Nubo um jarðakaup í Þingeyjarsýslu, sem telja mátti að tengdust risahöfn í
Þistilfirði á vegum ókunnra aðila. Þeirri vá var þó
bægt frá í bili með reglugerð innanríkisráðherra, sem
gerði útlendingum óheimilt að eignast hér fasteignir
nema með fastri búsetu. Einmitt þetta tryggðu Danir
sér með undanþágu í aðildarsamningi sínum að
ESB. Engu að síður var reglugerðin felld úr gildi. Nú
þarf að endurvekja þessa bráðnauðsynlegu – vital
interest – ráðstöfun enda hefur þessi danska löggjöf beint fordæmisgildi fyrir okkur þegar um var að
ræða ekki síður ríkar ástæður en sumarbústaðaásókn
nágranna Dana á Jótlandi. Stórfelld jarðakaup breska
billjónerans Jims Radcliffe vegna laxveiðiréttinda á
Norðausturlandi vekja furðu og ugg fólks. Brask með
landgæði hefur greinilega staðið um árabil ef 60 jarðir
eru komnar í eigu erlendra fjárfesta. Forsætisráðherra
hefur boðað birtingu stefnumörkunar á þessu sviði í
haust en er ekki tilefni til bráðabirgðaráðstafana?
Í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur öll áhersla verið
lögð á framkvæmd EES-samningsins fremur en fulla
aðild að Evrópusambandinu. Samningurinn tryggir
frjálsan aðgang að mikilvægasta markaðssvæði okkar
og er árangur langrar baráttu um viðskiptafrelsi
samfara óskoruðum yfirráðum varðandi fiskimiðin.
Komið hefur fram hávær andstaða gegn innleiðingu
þriðja orkupakkans með fáránlegum málatilbúningi,
sem stofnar sjálfri þátttökunni í EES í hættu. Þetta skal
þó kveðið niður á sérstökum, stuttum fundi Alþingis í
ágústlok.
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Stjórnmál og asnaskapur
Í DAG
Guðmundur
Steingrímsson

E

itt helsta einkenni, og jafnframt það bagalegasta, á
stjórnmálum okkar daga
er þetta: Ef þú ert nógu mikill
rugludallur og helst dóni líka sem
skeytir engu um sannleika eða
rök, geturðu verið nokkuð viss
um að þú eigir góðan sjens á að ná
í um það bil 20% fylgi í kosningum, jafnvel meira. Slíkt fylgi
er nóg til að hafa veruleg áhrif í
vestrænum lýðræðisríkjum.
Ákaf lega margir stjórnmálamenn víða um lönd hafa uppgötvað þetta, m.a. leiðtogi hins frjálsa
heims svokallaður. Hann finnur
sífellt nýja botna í málflutningi
sínum, eins og við sáum dæmi um
í liðinni viku þegar rasistagarg
hans á Twitter ómaði um heimsbyggðina. Yfirgengilegur dónaskapur Trumps nýtur fylgis um
20% kosningabærra Bandaríkjamanna, held ég að megi óhikað

áætla. Það getur nægt til sigurs
í kosningum þar sem innan við
helmingur mætir á kjörstað.
Í Bretlandi hafa fjölmargir refir
uppgötvað þetta trix og hafa náð
að skapa glundroða þar í landi sér
í hag á undanförnum misserum.
Á Íslandi er útlit fyrir að nokkrir
séu að spila þennan leik. Dónaröfl á Klausturbar skilar árangri.
Virðingarleysi fyrir staðreyndum
í f lóknum deilumálum líka. Í
rauninni er þetta mesta nýjungin
í stjórnmálakænsku á síðari árum.
Vertu bara nógu mikill asni.

Nokkrar ástæður
Það eru nokkrar ástæður fyrir því
að þetta virkar. Í fyrsta lagi: Sértu
nógu fáránlegur í yfirlýsingum
og nógu skeytingarlaus um heilbrigða skynsemi eru verulegar
líkur á að þú náir athygli óánægjufylgisins. Þetta eru þeir kjósendur sem eru svo óánægðir með
tilveruna að þeir vilja helst kjósa
til áhrifa þá aðila sem eru líklegir til þess að gera sem mestan
usla. Þessir kjósendur vilja senda
tundurskeyti með atkvæði sínu
inn í „þetta drasl“.
Önnur ástæða fyrir því að
asnaskapur virkar liggur í off læði
upplýsinga og vissu afstæði
sem ríkir um staðreyndir. Sú
sem hefur kannað málin og gert

Vegna þessa misskilnings er
andrúmsloft stjórnmálanna
óheilbrigt og samband
kjósenda og stjórnmálafólks í klessu. Það eru frábær
tíðindi fyrir rugludalla.
rannsóknir þykir jafnvel hrokafull. Sumir kjósendur vilja ekki
láta sérfræðinga segja sér fyrir
verkum. Þeir eru líklegir til að
kjósa — í tilvistarlegri uppreisn
gegn þekkingu — þá aðila sem
halda þveröfugu fram, helst alveg
án rannsókna. Loftslagsmál eru
ágætt dæmi um þetta. Í veröld þar
sem eiginlega allir eru orðnir sammála um að mannkynið sé að tortíma sér getur verið snjallt að vera
sá eini sem segir hið gagnstæða,
og segja það nógu hátt. Þetta er
dauðafæri til sérstöðu. Innra
samtal kjósenda, sem hér liggur til
grundvallar, er einhvern veginn
svona: Ég ætla að kjósa þann sem
segir annað en allir aðrir segja,
vegna þess að ég geri það sem mér
sýnist. Veröldin er mér andsnúin.

Hér er tækifæri til að gera uppreisn gegn henni. Svona hugsa
sumir, og muniði: Takmarkið
er bara að ná í 20%. Það nægir.
Engu máli skiptir þótt 80% hristi
hausinn og fórni höndum.

Traust skiptir litlu
Þriðja ástæðan eru þessu tengd.
Hún liggur í yfirgripsmiklu
vantrausti sem ríkir almennt
til stjórnmála. Vantraustið er í
mörgum tilvikum áunnið en líka
á vissan hátt kerfislægt. Í raun
felst í stjórnmálaþátttöku ákveðin
vantraustsgildra sem eiginlega
allir þátttakendur í stjórnmálum
lenda í. Hún felst í þeim yfirgripsmikla misskilningi að stjórnmálamenn, einir og sér, ráði einhverju.
Kjósendur vilja að stjórnmálamenn lofi. Þeir gera það. Svo þegar
á hólminn er komið geta þeir ekki
staðið við loforð sín. Ástæðan
fyrir því er einföld: Þeir ráða engu
einir. Það er raunar gott og heitir
valddreifing og lýðræði. Stjórnmálamenn í heilbrigðu lýðræðisríki verða alltaf að semja og koma
til móts við önnur sjónarmið en
sín eigin. Þeir ættu þess vegna
aldrei að lofa neinu. Þeir ættu
bara að segja hvað þeir, sem slíkir,
vilja. Hvað þeir standa fyrir. Ekki
meira.
Vegna þessa misskilnings er

andrúmsloft stjórnmálanna óheilbrigt og samband kjósenda og
stjórnmálafólks í klessu. Það eru
frábær tíðindi fyrir rugludalla. Í
kringumstæðum þar sem eiginlega enginn nýtur trausts þurfa
stigamenn ekki að hafa áhyggjur
af trausti. Enginn er verri en hver
annar. Nógu mikil athygli nægir
til árangurs.

Stærsta viðfangsefnið
Fjórða ástæðan er líklega sú alvarlegasta. Til er óhemju fjöldi fólks
sem einfaldlega trúir rugli. Jörðin
er flöt. Evrópusambandið er samsæri. Litað fólk á að fara „heim til
sín“. Gróðurhúsaáhrifin eru ekki
til. Ef þú ert þannig innréttaður,
eins og Trump og fleiri, geturðu
talað til þessa fólks og verið þess
maður. Atkvæði er atkvæði.
Eftir stendur þá spurningin:
Hvað á að gera í þessu? Mannkynið má alls ekki við svona
löguðu. Blygðunarlausir apakettir
mega ekki æða með veröldina í
enn einn hörmungarhringinn.
Jörðin hitnar. Nú þarf aðgerðir
og samstöðu. Ógnir blasa við.
Stærsta viðfangsefni nútímastjórnmála — og lífið liggur við
— er að finna leið til þess að segja
drullusokkum á einhvern hátt
sem virkar að grjóthalda kjafti og
skammast sín.

Ekkert verður til af engu
Heiðrún Lind
Marteinsdóttir
framkvæmdastjóri SFS – Samtaka fyrirtækja í
sjávarútvegi

H

var eru Íslendingar um
þessar mundir í forystu á
alþjóðavísu og fyrirmynd?
Í f ljótu bragði er svarið ekki augljóst, en við nánari athugun sést að
í þróun á lausnum og tækjum fyrir
sjávarútveg og matvælavinnslu
standa þeir fremstir í flokki. Reyndar svo að útf lutningur á þessum
vörum nemur tugum milljarða
króna á ári. Nefna má nýlega frétt af
Skaganum 3X þar sem fram kemur
að: „Hátæknifyrirtækið Skaginn
[3X], sem þróar, framleiðir og selur
tækjabúnað fyrir matvælaiðnaðinn,
hagnaðist um 397 milljónir króna á
síðasta ári en til samanburðar var
hagnaður fyrirtækisins 340 milljónir á árinu 2017. Tekjur Skagans
[3X] námu 8,1 milljarði og jukust
um 2,4 milljarða á milli ára.“ Skaginn 3X er alls ekki einsdæmi á þessu
sviði, fjölmörg önnur hátækni- og
iðnfyrirtæki mætti nefna.
En hvernig gerðist þetta, af
hverju eru Íslendingar fremstir í
flokki þegar kemur að því að verka
fisk og mat á grundvelli fjórðu
iðnbyltingarinnar; byltingar sem
framkvæmdastjóri Skagans 3X segir
að hafi hafist fyrir löngu hjá fyrirtækinu?
Það er ekki síst fyrir áræðni
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja
sem þessi árangur hefur náðst.
Sjávarútvegsfyrirtækin hafa talið
íslenskar lausnir hentugastar og
hagkvæmastar og hafa þróað þær
í samstarfi við hátæknifyrirtækin.
Eftir að lausnir hafa verið prófaðar hér á landi hefur opnast fyrir
útf lutning. Fjárfestingar fyrirtækja sem nýta eina auðlind hafa
því í raun skapað aðra og dýrmæta
auðlind þar sem þörf er á fólki með
margvíslega menntun og hæfileika.
Það er full ástæða til að hnykkja
sérstaklega á þessu samhengi.
Auðlindin í sjónum er með mjög
áþreifanlegum hætti að geta af sér
aðra auðlind; íslensk þjónustu- og

Ekki verður undan því
vikist að benda á árangurinn sem íslensk tækni- og
iðnfyrirtæki hafa náð í samstarfi við sjávarútveginn.

hátæknifyrirtæki. Svo má að sjálfsögðu bæta við öflugum, spennandi
og framsæknum líftæknifyrirtækjum um allt land.
Í leiðara Fréttablaðsins, 16. júlí
var því fagnað að forsætisráðherra
hefði skipað verkefnisstjórn um
aðgerðir Íslands vegna fjórðu iðnbyltingarinnar. Undir þetta skal
tekið. Einnig sagði að hér væru
tækifæri „...til að taka forystu og
vera gerendur í nýrri byltingu –
almenningi til góða.“ Um leið og
ástæða er til að hvetja stjórnvöld
til dáða verður ekki undan því
vikist að benda á árangurinn sem
íslensk tækni- og iðnfyrirtæki hafa
náð í samstarfi við sjávarútveginn.
Þróunin þar hefur ekki gerst á forsendum eða undir leiðsögn hins
opinbera, heldur þörfum íslenskra
sjávarútvegsfyrirtækja sem berjast
á alþjóðlegum markaði, en um 98%
af íslensku sjávarfangi eru seld þar.
Samkeppnishæfnin byggist meðal
annars á því að nota nýjustu tækni.
Þarna leiðir eitt af öðru.
Það sem stjórnvöld verða að hafa
í huga þegar þau hyggjast undirbúa
„aðgerðir Íslands vegna fjórðu iðnbyltingarinnar“, er að það þarf að
vera spurn eftir lausnum og svigrúm hjá fyrirtækjum til fjárfestinga.
Fjárfesting er forsenda framfara,
nú sem fyrr. Að öðrum kosti verða
aðgerðirnar lítið meira en orð á
blaði. Samspil sjávarútvegsfyrirtækja og hátæknifyrirtækja er gott
dæmi um eftirspurn, framboð og
fjárfestingu. Þegar þetta fer saman
er aldrei að vita nema Íslendingar
verði enn frekari gerendur en þiggjendur á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar.

Verðlækkun!
Öll rúnstykki
á 99 kr.

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18
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Ný stjarna fæddist á Norður-Írlandi um helgina

Írski kylfingurinn Shane Lowry vann sitt fyrsta risamót í golfi karla um helgina þegar hann fór með sigur af hólmi á opna breska meistaramótinu, The Open, sem haldið var í 148. skipti
á Royal Portrush-vellinum á Norður-Írlandi í gær. Lowry hafði best náð öðru sæti á opna bandaríska árið 2016 og besti árangur hans á opna breska var níunda sæti. NORDICPHOTOS/GETTY

Flott uppskera frá Evrópumótinu

Hlynur bætti eigið met

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Kúluvarparinn
ungi og efnilega Erna Sóley Gunnarsdóttir keppti í gærmorgun í úrslitum
kúluvarpskeppninnar á Evrópumeistaramóti U-20 ára í Borås í Svíþjóð.
Erna Sóley átti næstlengsta kastið
í undanúrslitum þegar hún kastaði
15,85 metra. Hún kastaði kúlunni
hins vegar 15,65 metra í úrslitunum
en það kast skilaði henni bronsverðlaunum.
Valdimar Hjalti Erlendsson varð
svo í 12. sæti í kringlukastskeppninni en hann kastaði 55,75 metra í
úrslitunum. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir hafnaði í fjórða sæti í 200
metra hlaupi. Guðbjörg Jóna kom
í mark á 23,64 sekúndum en mótvindur í hlaupinu var 1,7 m/s.
Guðbjörg var ansi nálægt því
að enda í verðlaunasæti en aðeins
1/100 úr sekúndu munaði á henni
og þeirri sem fékk bronsið og 4/100
úr sekúndu í silfrið. – hó

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Langhlauparinn Hlynur Andrésson sem hleypur fyrir ÍR bætti um helgina eigið
Íslands met í 5.000 metra hlaupi
þegar hann hljóp á móti í Belg íu.
Fyrra met Hlyns hafði staðið í 15
mánuði.
Hlaupið var í fjór um riðlum á
mótinu og hafnaði Hlynur í níunda sæti í sínum riðli á tímanum
13:57,89 mínút um. Fyrra met hans
var sett í Banda ríkjunum í apríl í
fyrra og var 13:58,91 mínút ur.
Þetta er í þriðja sinn sem Hlynur bæt ir Íslands metið í greininni en hann bætti sjö ára gamalt
met Kára Steins Karlssonar í
apríl árið 2018. Þá hljóp hann á
14:00,83 mínútum en met Kára
Steins var 14:01,99 mínút ur.
Hlynur á einnig Íslandsmetin í
10.000 metra hlaupi, 29:20,92 mínútum, og 10 kílómetra götuhlaupi
29:49 mínútur en hann bætti einnig met Kára Steins í 10.000 metra

Erna Sóley Gunnarsdóttir fagnar hér bronsverðlaunum sínum. MYND/FRÍ

hlaupi. Íslandsmetið í 10 kílómetra götuhlaupi var hins vegar 36
ára gamalt Íslandsmet Jóns Diðrikssonar.
Þá á hann
einnig Íslandsmetið í 3.000
metra hindrunarhlaupi 8:44,11
mínútur. – hó

Hlynur
Andrésson

Anton Sveinn setti tvö Íslandsmet í sama sundinu á HM
SUND Anton Sveinn McKee stakk
sér fyrstur Íslendinga til keppni á
heimsmeistaramótinu í 50 metra
laug í Gwangju í Suður-Kóreu sem
hófst í fyrrinótt þegar hann synti
100 metra bringusund.
Tíminn sem hann synti á er
1:00,32 sem er nýtt Íslandsmet.
Gamla metið átti hann sjálfur, það
var 1:00,33, sett í Svartfjallalandi
á Smáþjóðaleikunum nú í lok maí.
Ólympíulágmarkið í greininni er
0:59,93 og því vantar hann 39/100
úr sekúndu til að ná því. Til þess að
ná inn í milliriðla hefði Anton þurft
að synda á 0:59,75. Hann endaði í
24. sæti í greininni.

Það kom engum á óvart að
Bretinn Adam Peaty varð fyrstur
inn í milliriðla á tímanum 0:57,57
en hann á mótsmetið í greininni,
0:57,47 frá því 2017 í Búdapest og
hann á líka Evrópu- og heimsmetin,
0:57,10 frá því á EM50 í Glasgow í
fyrra. Norðurlandametið, 0:58,71,
á Alexander Dale Oen en það setti
hann á á heimsmeistaramótinu í
Sjanghaí 2011.
Anton setti jafnframt Íslandsmet
í 50 metra bringusundi í nótt þegar
hann náði millitímanum 27,66.
Hann átti gamla metið þar einnig
en það var 27,73. Þetta gerði hann
einnig í Hangzhou í Kína á HM25 í

Anton Sveinn McKee
setti Íslandsmet bæði í 50 og
100 metra bringusundi í
undanrásum heimsmeistaramótsins í 50 metra laug.

desember síðastliðnum. Tók bæði
metin í sama sundinu.
Hann á svo eftir að synda 50
metra bringusund og 200 metra
bringusund síðar í vikunni.
Eygló Ósk Gústafsdóttir og Kristinn Þórarinsson synda svo í dag
bæði í 100 metra baksundi. – hó

Anton Sveinn keppti í undanrásum á HM í gær. MYND/SIMONE CASTROVILLARI

30% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM FERÐATÖSKUM FRÁ

Ferðataska Cloud
4 hjóla, grá, 55 cm
TILBOÐSVERÐ: 9.799.Verð áður: 13.999.-

Ferðat
Ferðataska
ð tas
ska C
Cloud
Cl
lou
ud
hjóla, túrkís
túrkís, 79 cm
4 hjóla
m
TILBOÐSVERÐ: 16.099.Verð áður: 22.999.-

Ferða aska C
Ferðataska
Cloud
oud
4 hjóla, blá, 69 cm
TILBOÐSVERÐ: 12.599.Verð áður: 17.999.-

Ferðataska Cloud
4 hjóla, rauð, 79cm
TILBOÐSVERÐ: 16.099.Verð áður: 22.999.-

LÝKUR

Í DAG!

Ferðataska
F
errða
ataska L
Line
ine
4 hjóla,
ó grá,
á 68 cm
TILBOÐSVERÐ: 11.899.Verð áður: 16.999.-

Ferðataska Nordic
4 hjóla, svört, 55cm
TILBOÐSVERÐ: 10.499.Verð áður: 14.999.-

Ferðataska
Giro
ð
Gi
i
4 hjóla, vínrauð, 55cm
TILBOÐSVERÐ: 9.799.Verð áður: 13.999.-

Ferðataska Giro
4 hjóla, túrkís, 68 cm
TILBOÐSVERÐ: 12.949.Verð áður: 18.499.-

GERÐU FRÁBÆR KAUP! LÝKUR Í DAG!
Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Reykjanesbæ - Krossmóa 4

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 22. júlí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Röð tilviljana leiddi mig í starfið
Sundþjálfarinn Ragnheiður Runólfsdóttir
hefur ákveðið að venda
kvæði sínu í kross og
yfirgefa Akureyri þar
sem hún hefur verið
yfirþjálfari hjá sundfélaginu Óðni síðustu
átta árin. Ragnheiður
hefur ráðið sig sem
yfirþjálfara hjá sænska
liðinu SO2 sem hefur
aðsetur í Gautaborg.
SUND Ragnheiður var árið 1991
kjörin íþróttamaður ársins en hætti
sundiðkun sjálf eftir farsælan feril
eftir Ólympíuleikana í Barcelona
á Spáni árið 1992 en hún keppti
einnig á Ólympíuleikunum í Seúl í
Suður-Kóreu fjórum árum áður.
Síðan þá hefur hún þjálfað á
Akranesi, í Mosfellsbæ, Keflavík og
nú síðast á Akureyri. Þá stundaði
hún nám í Bandaríkjunum auk þess
að leggja stund á sund þar.
Ragnheiður segir að hún hafi
fengið þjálfaragrunn sinn við
námið í Bandaríkjunum en þá
segir hún að auk þessa hafi hún lært
mikið af samstarfi sínu við við Eyleif Jóhannsson á sínum en Eyleifur
þjálfar nú sundmenn í fremstu röð
í Álaborg í Danmörku. Vistaskipti
Ragnheiðar til Gautaborgar bar
brátt að og eiga rót sína í skólavist
dóttur hennar þar í borg.
„Mér hefur liðið vel hér á Akureyri og hef kunnað vel við mig í
starfi hjá Óðni. Dóttir mín var hins
vegar á leið til Svíþjóðar í nám og
þar sem hún mun ekki búa á heimavist fór ég að skoða þann möguleika
að f lytja út með henni í einhvern
tíma.
Þá komst ég að því að gamall
sundfélagi minn var að þjálfa hjá
skólaliðinu hennar og hann benti
mér á að SO2 væri að leita að yfirþjálfara,“ segir Ragnheiður um
ástæðu þess að hún væri að flytjast
búferlum frá Akureyri og hefja nýtt
líf í Gautaborg.
„Ég sótti um starfið af hálfgerðri
rælni þar sem ég var búin að ákveða
að senda dóttur mína bara eina út á
nýjar slóðir. Ég var hins vegar boðuð
í viðtal og eftir það var ég fljótlega
ráðin í starfið. Mér leist mjög vel á
aðstæður þarna úti sem eru á allt
öðru kalíberi en hér á Akureyri.
Þarna er ég að fara í félag með um
það bil 1.100 iðkendur frá því að
starfa í félagi með sirka 250 iðkendur,“ segir hún um starfið sem
hún er að taka við.

Margt ungt og efnilegt sundfólk
til staðar hjá þessu félagi
„Hjá félaginu mun ég hafa yfirsýn
yfir allt starf yngri f lokka félagsins auk þess að sjá um þjálfun elstu

Ég sótti um starfið
af hálfgerðri rælni
þar sem ég var búin að
ákveða að senda dóttir mína
bara eina á nýjar slóðir. Ég
var hins vegar boðuð í viðtal
og eftir það var ég fljótlega
ráðin í starfið.

Þetta er í fyrsta skipti sem útlendingur sér um að þjálfa hjá félaginu
en mér var tekið mjög vel og ég fékk
góða tilfinningu fyrir þessu á því
móti,“ segir Skagamærin spennt.

Ragnheiður Runólfsdóttir er að taka við stóru og spennandi starfi í Gautaborg í Svíþjóð. MYND/SKAPTI HALLGRÍMSSON

hópanna. Mitt hlutverk er að leggja
línurnar fyrir þjálfun allra iðkenda
félagsins sem eru ekki komnir í
afrekshópinn. Þá mun ég sjá um að
skipuleggja það hvernig þjálfunin
verður framkvæmd.
Félagið hefur yfir að ráða sjö
sundlaugum en ég mun þjálfa
hópana mína í laug sem er í miðri
Gautaborg rétt hjá Lisberg,“ segir
þessi metnaðarfulli þjálfari.
„Það var mjög gott að mæta á
unglingameistaramótið um síðustu
helgi og nú er ég stödd hér heima í
stuttu fríi. Það var gott að hitta iðkendurna og klára fyrstu kynnin
af. Það tekur alltaf smá tíma fyrir
þjálfara og iðkendur, sérstaklega
unglinga, að kynnast.

Ragnheiður undi hag sínum vel á Akureyri en örlögin tóku í taumana.

Stjörnuliðið bar sigur úr býtum á Gothia Cup
FÓTBOLTI Stjarnan fór með sigur af
hólmi í keppni 15 ára drengja á hinu
stóra og sterka alþjóðlega unglingamóti Gothia Cup sem fram fer árlega
í Gautaborg í Svíþjóð.
Gothia Cup er eitt af stærstu mótunum sem haldið er í þessum aldursflokki í knattspyrnu á ári hverju
en um það bil 1.700 lið tóku þátt í
öllum aldursflokkum í drengja- og
stúlknaflokki að þessu sinni.
Í flokki 15 ára drengja tóku hins
vegar 222 lið frá 31 landi þátt.
Stjörnuliðið bar sigurorð af
sænska liðinu IFK Haninge með
þremur mörkum gegn engu í úrslitaleik mótsins sem leikinn var á hinum
glæsilega og sögufræga velli Gamla
Ullevi á laugardaginn síðastliðinn.

Liðsmynd af Stjörnustrákunum sem unnu Gothia Cup. MYND/STJARNAN

Það voru Ísak Andri Sigurgeirsson
og Adolf Daði Birgisson sem skoruðu
mörk Stjörnumanna í úrslitaleiknum en Ísak Andri skoraði tvö marka
Stjörnunnar í leiknum.
Þetta voru fyrstu mörkin sem
Haninge fékk á sig á mótinu. Óli
Valur Ómarsson var síðan valinn
besti leikmaður úrslitaleiksins.
Þjálfarar Stjörnumanna eru þeir
Andrés Már Logason og Leon Einar
Pétursson.
Hér heima fyrir er Stjörnuliðið í
þriðja sæti A-deildarinnar eins og
sakir standa, en Garðbæingar eru
einu stigi á eftir Breiðabliki sem er
í öðru sæti og þremur stigum á eftir
Fjölni sem trónir á toppi deildarinnar eftir átta umferðir. – hó

Sér fram á að vera hjá
félaginu í fimm ár
„Þetta er félag sem á keppendur
í fremstu röð á sænskri grund og
stendur framarlega þar í landi. Þar
eru unglingar sem gætu náð langt
í Evrópu en við erum ekki með
keppendur sem eru á leið á heimsmeistaramót eða Ólympíuleika eins
og staðan er núna.
Vonandi næ ég að breyta því á
næstu árum. Það er rík hefð fyrir
sundi hér í Svíþjóð og ég hlakka til
að flytja út og taka nýrri áskorun á
þjálfaraferli mínum,“ segir hún um
framhaldið.
„Nú fer ég bara í það að pakka í
töskur og ég f lyt til Gautaborgar
í byrjun ágúst. Ég er að taka við í
upphafi nýs keppnistímabils sem
er mjög þægilegt. Ég er vön því að
koma mér fyrir í nýjum samfélögum og alls staðar þar sem ég hef
búið hef ég verið f ljót að aðlagast
og mér hefur tekist vel að koma mér
inn í samfélögin.
Þegar ég hugðist flytja til Akureyrar á sínum tíma var mér sagt
að það væri erfitt að komast inn í
samfélagið fyrir norðan. Mér tókst
það hins vegar bara mjög vel og hef
ílengst þar í átta og unnið við góðan
orðstír.
Ég hef þess vegna engar áhyggjur
af því að ég muni eiga erfitt með
að koma mér vel fyrir í Gautaborg.
Það er líka bara spennandi í mínum
huga að taka við jafn stóru og yfirgripsmiklu starfi og ég er að fara að
gera. Það hentar mér best að hafa
nóg fyrir stafni og marga bolta á
lofti í einu,“ segir hún um þær breytingar sem eru að verða á lífi hennar.
„Ég skrifaði undir þriggja ára
samning en sé sjálf fyrir mér að
vera þarna í fimm ár ef samstarfið
gengur vel og vilji er fyrir að hafa
mig í starfi þarna. Á þeim tímapunkti eru þau kynslóðaskipti sem
eru í gangi í félaginu núna gengin í
gegn og þeir iðkendur sem ég tek við
núna ættu að vera að ná hápunkti á
sínum ferli,“ segir Ragnheiður enn
fremur um komandi verkefni.
hjorvaro@frettabladid.is

Tveir sigrar
gegn Lettlandi
FÓTBOLTI Íslenska U-18 ára landslið karla í knattspyrnu lagði Lettland að velli með tveimur mörkum
gegn engu í vináttu landsleik ytra
í gær.
Liðin mætt ust einnig á föstudaginn var og vann Ísland þá 2-1 sig ur
með tveimur mörkum frá Danijel
Dejan Djuric, leikmanni danska
liðsins Midtjylland.
Það var Fylkismaðurinn Orri
Hraf n Kjar t ans son sem er á
mála hjá He erenveen í Hollandi
sem skoraði fyrra markið.
Skagamaður inn Eyþór Aron
Wöhler sem kom nýlega til ÍA frá
Aftureldingu bætti seinna marki
íslenska liðsins við í leiknum. – hó
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Lífsstíll

öflugur liðstyrkur
Skipuleggjendur Isle of games skora á hugmyndir almennings um tölvuleiki og leggja áherslu á listræna hlið tölvuleikjaheimsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Blanda tölvuleiki
tónlist og sviðslist
Isle of games er sýning listrænna tölvuleikja innblásin af leikritinu The
Tempest eftir Shakespeare. Sýningin verður næstkomandi sunnudag. ➛2
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Torfi Ásgeirsson er annar þeirra sem áttu hugmyndina að því að halda Isle of games. Torfi sér bæði um að smíða skemmtilegar innsetningar og tölvuleiki fyrir sýninguna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af forsíðu ➛
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

S

ýningin var í fyrsta sinn
haldin í fyrra af fjölmennum
hópi sem vinnur fyrst og
fremst við að smíða tölvuleiki.
Hugmyndina að sýningunni eiga
Torfi Ásgeirsson og Jonatan Van
Hove samstarfsfélagi hans. Jonatan
er frá Belgíu en hefur búið á Íslandi
síðustu ár.
Ásamt Torfa og Jonatan standa
Marín Björt Valtýsdóttir, Kristín
Guðmundsdóttir, Jóhanna Ásgeirsdóttir, Alexandra Bjargardóttir,
Haukur Steinn Logason, Jóhannes
Sigurðsson, Owen Hindley,
Sigursteinn J. Gunnarsson, Nanna
Gunnarsdóttir og Auður Ákadóttir
að skipulagningu sýningarinnar.

Bylting listrænna tölvuleikja
„Með sýningunni viljum við breyta
viðhorfi fólks gagnvart tölvuleikjum.“ Torfi segir að bylting
framsækinna og listrænna tölvuleikja sé í gangi. Aðspurður hvort
það sé auðvelt að smíða tölvuleiki
segir Torfi að það sé kannski eilítið
flókið en það er alltaf að verða einfaldara og einfaldara. Á sýningunni
verða listrænir tölvuleikir sýndir í
lifandi og áhugaverðu umhverfi.

Það kom Torfa á óvart hve
fjölbreyttur hópur af fólki kom
á sýninguna í fyrra. „Það kom
skemmtilega á óvart hvað hópurinn var fjölbreyttur og hvað það
var vel mætt, sérstaklega á kvölddagskrána,“ sem Torfi segir að
hafi heppnast best af viðburðum
sýningarinnar. „Eftir sýninguna
var fullt af fólki sem vildi koma sér
inn í þetta og búa eitthvað til fyrir
næstu hátíð. Viðbrögðin voru klárlega mjög góð.“

The Tempest eftir Shakespeare verður þema
Í ár sér Torfi um að velja þema
sýningarinnar og fá leikjasmiði
til að búa til leiki fyrir sýninguna.
Þema Isle of games verða eyjur, sem
passar að sjálfsögðu vel við nafn
sýningarinnar. Eyjaþemað mun
svo tengjast leikritinu The Tempest
eftir Shakespeare.
The Tempest, eða Ofviðrið,
fjallar um töframanninn Prospero sem strandar á afskekktri
eyju með dóttur sinni Miröndu,
syni sínum Ferdinand, Sebastian
bróður sínum og ráðgjafanum
Gonzalo. Töframaðurinn hafði
áður verið hertogi í Mílanó á Ítalíu
áður en bróðir hans stal titlinum.
Á eyjunni býr Prospero til áætlun
í þeim tilgangi að hefna sín og
vinna hertogadæmið til baka. Til
þess galdrar hann fram ýmsar
aðstæður og þrautir á eyjunni.

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

„Við nálgumst söguna út frá því að
Prospero er í raun leikjasmiður að
vissu leyti. Sagan er mjög sjónræn
og gerist á þessari skrýtnu eyju.
Gestirnir sem mæta á sýninguna
ráfa inn og enda á hálfgerðri eyju
tilbúinni af okkur.“ Eins og Prospero hafa skipuleggjendur Isle of
games galdrað fram tölvuleiki sem
sýningargestir ramba á á „eyjunni“.
Á kvölddagskránni verður hægt
að horfa á ýmis atriði. Tónlist,
sviðslist og tölvuleikjum verður
blandað saman með mismunandi
hætti fjölmargra listamanna. „Í
fyrra spilaði tónlistarkonan ÍRiiS
undir í leiknum ABZÛ, þar sem
kafari syndir um og rekst af og til á
fiska. Henni tókst að búa til mjög
áhugaverða tónlist sem tengdist
leiknum rosalega vel. Það var mjög
skemmtilegt samspil milli hennar
og þess sem var að spila leikinn.“

Hannaðar innsetningar
utan um leikina
Í fyrra var helmingur leikjanna
eftir erlenda leikjasmiði og hinn
helmingurinn eftir Íslendinga.
Þá voru sumir tölvuleikirnir ekki
endilega búnir til sérstaklega
fyrir sýninguna, en í ár verða allir
tölvuleikirnir að einhverju leyti
sérsniðnir að Isle of games. Í
kringum hvern leik er hönnuð
innsetning til að setja leikina
í skemmtilegan búning. „Ég
smíða innsetningarnar og
er sjálfur að smíða leiki
sem verða sýndir.“
Torfi segir að oft séu
tölvuleikir á sýningum
settir upp í fartölvur sem
sýningargestir geta farið
í og spilað. „Það er frekar
skrýtið að meðhöndla fartölvu sem einhver annar á.
Þú upplifir ekki að það sé
verið að bjóða þér að spila.
Sýningin okkar verður
hönnuð til að láta fólki líða
eins og það sé velkomið.
Við ætlum að klæða alla
leikinna upp þannig að þeir
verði flottir. Þú sérð innsetningarnar og þig langar bara
að setjast við hana, finna út
hvað þetta er og fikta í þessu.“
Til dæmis kallast ein innsetningin Chooseatron sem er lítill
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu
í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Það er skemmtilegra að fikta í innsetningum en fartölvum ókunnugra.

viðarkassi með fjórum tökkum.
Leikurinn gengur út á sögu þar
sem þú getur valið hvað þú gerir í
ákveðnum aðstæðum. Valið hefur
svo áhrif á framhald sögunnar.
Í fyrra var búin til arcade-vél
fyrir sýninguna sem ber nafnið
Útlaginn, en slíkar vélar voru

hannaðar fyrir leiki sem herma
eftir göngu. „Það eru svona fyrstu
persónu leikir þar sem þú getur
labbað um, en þú getur ekki gert
neitt annað. Þú ert ekki að skjóta
fólk til dæmis og getur ekki haft
nein önnur áhrif á umhverfið.
En við hönnuðum Útlagann og
völdum leiki sem pössuðu inn í
hann á hátíðinni í fyrra. Við ætlum
að vera með fleiri svoleiðis vélar á
sýningunni í ár.“

Enginn leikur verður til sölu

Skipuleggjendur
sýningarinnar smíðuðu
arcade-vélina Útlagann.

Torfi segir að enginn leikjanna
verði til sölu á sýningunni. „Hugsunin á bak við það er að þetta er
upplifun sem þú getur bara átt á
þessum eina degi. Þetta er bara
eins og að mæta á hverja aðra listsýningu. Þó má vera að það verði
til einhverjar útgáfur af leikjunum
seinna sem verður hægt að spila á
netinu.“
Á sýningunni verður hægt að
spila tíu leiki og að minnsta kosti
fimm atriði um kvöldið. Sýningin verður haldin næstkomandi
sunnudag, það er ókeypis inn og
dagskrá byrjar um tvö leytið. Þá
verður byrjað á fyrirlestrum þar
sem leikjasmiðir sýningarinnar
eru kynntir. Sýningin sjálf verður
opnuð klukkan hálf fjögur og
kvölddagskrá hefst klukkan átta.
Torfi segir að sýningargestum sé
velkomið að mæta hvenær sem
þeir vilja.

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

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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Glæsiíbúðir við Bríetartún
STAKFELL, sími 535-1000, kynnir: Tveggja herb.
78,5 fm íbúð á tveimur hæðum með baðherbergi og gestasalerni. Inngangur á báðum
hæðum. Gólfhiti í íbúð og suðursvalir.

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri. Löggiltur
fasteignasali og leigumiðlari fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Snorri Snorrason

Löggiltur Fasteignasali

895 2115

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Aðstoðarm. fasteingasala Löggiltur Fasteignasali
Snæfellsnesi
Lista og innanhús Stílisti

588 4477

893 4718

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði

892 8778

S í ð a n

1 9 9 5

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

692 6906

Sturla Pétursson

Löggiltur Fasteignasali.

899 9083

Síðumúla 27
Sími 588 4477
www.valholl.is

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

Glæsileg
tveggja
herbergja
íbúð á
tveimur
hæðum
við
Bríetartún.

N

ýtt glæsilegt fjölbýlishús, Bríetartún 9-11, er tvö
fjölbýli, annað á sjö hæðum en hitt á tólf hæðum.
Innri hönnun íbúða er glæsileg og skapar hlýtt og
notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með stórum
gluggum. Innréttingar eru frá Parka og er framleiðandi
þeirra Schmidt.
Heimilistæki eru frá Ormsson og eru af gerðinni AEG.
Hreinlætis- og blöndunartæki eru frá Tengi. Myndavéladyrasími er í öllum íbúðum. Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum baðherbergjum.
Í húsinu eru tvö stiga- og lyftuhús með tveimur lyftum
í hvoru stigahúsi. Verslunar- og þjónusturými eru á jarðhæð og íbúðir á hæðum 1-12. Í kjallara eru geymslur og
sameiginleg rými, þ.m.t. hjóla- og vagnageymsla, tæknirými, lagerrými fyrir verslun og þjónustu og 17 lokaðir
einkabílskúrar. Auk þess er tæknirými á þökum og í
kjallara. Innangengt er úr bílakjallara inn í stigaganga í
kjallara hússins. Sameign í húsinu er fullfrágengin.
Staðsetning Höfðatorgs er mjög góð við miðborgina
með skemmtilegri torgamenningu og göngugötum.
Torgið verður nýtt m.a. fyrir uppákomur og tengist fjölbreyttum veitingahúsum á svæðinu. Gott aðgengi og
akstursleiðir eru bæði að og frá Höfðatorgi. Bílakjallari er

aðgangsstýrður. Bílastæði verða ekki seld með íbúðum
en kaupendur geta tryggt sér afnotarétt af bílastæðum
í bílakjallaranum gegn gjaldi, auk þess eru 17 lokaðir
einkabílskúrar í kjallara hússins og tilheyrir sérhverjum
bílskúr sérafnotaréttur af bílastæði fyrir framan viðkomandi bílskúr.
Nánari upplýsingar veita Þorlákur Ómar Einarsson
lögg. fasteignasali, sími 820-2399, netfang thorlakur@
stakfell.is, Matthildur Sunna Þorláksdóttir, lögfræðingur og lögg. fasteignasali, sími 690 4966, netfang
matthildur@stakfell.is, Kjartan Ísak Guðmundsson,
nemi i lögg. fasteignasala, sími 663 4392 netfang
kjartan@stakfell.is.
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Mjög falle
útsýni

Fullbúin
sýningarí
búð

Hringdu og bókaðu skoðun
Afhendin
gí
sept. og n
óv. 2019

189,7 m2 raðhús á 2 hæðum með bílskúr.
Eignin skiptist í fimm herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu,
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr.
Af girtur bakgarður með timburverönd og
svalir með fallegu útsýni í suðvesturátt.
Góð staðsetning í vinsælu hverfi. V. 78,6 m.

Ástu-Sólliljugata 20 - 270 Mos

Falleg og björt 166,1 m2, 5 herbergja
íbúð með sérinngangi í fjórbýlishúsi.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi/þvottaherbergi, forstofu,
rúmgóða geymslu með glugga, eldhús,
stofu og borðstofu. Mjög stutt er í nýjan
skóla í hverfinu, Helgafellsskóla. V. 63,9 m.

Kaldakinn 24 - 220 Hf

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.
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Opið hús þri. 23. júlí frá kl. 17:00 til 17:30
78,6 m2 þriggja herbergja sérhæð. Eignin
skiptist í stofu, eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymsluloft.
V. 38,5 m.

IÐ

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

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

Laust við kaupsamning

Súluhöfði 23 - 270 Mosfellsbær

OP
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Opið hús þriðjud. 23. júlí frá kl. 18:00 til 18:30
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Mjög falleg 121,1 m2, 3ja herbergja neðri hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi með sánaklefa, þvottahús/
geymslu, sjónvarpshol, eldhús og stofu. Stór
timburverönd er við húsið í suðvesturátt og
sér hellulagt bílaplan og hellulögð gönguleið
að íbúðinni. Falleg eign á vinsælum stað,
stutt í skóla, leiksskóla, sund, líkamsrækt og á
gofvöll. V. 54,9 m.

Litlikriki 15 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 278,9 m2 steinsteypt einbýlishús
á þremur pöllum. Vinsæl staðsetning
miðsvæðis í Mosfellsbæ, stutt í skóla og
þjónustu. Hellulagt bílaplan og timburverönd
í suðvesturátt. Nýleg eldhúsinnrétting og
nýlegt harðparket er á gólfum. Eignin skiptist
í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, fimm
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
geymslu og bílskúr. V.97,9 m.

Austurkór 2 - 203 Kópavogur
Falleg og björt 109,4 m2, 4ra herbergja
endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð í nýlegu
6 íbúða húsi. Mjög fallegt útsýni. Eignin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús geymslu, eldhús og stofu.
Stórar svalir í vesturátt með glæsilegu útsýni.
V. 51,8 m.

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
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Anna Ólafía Guðnadóttir

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

íslenskufræðingur

Markarﬂöt 57, 210 Garðabæ,

Háaleitisbraut 49, 108 Rvk.,

Þverholt 5, 270 Mosó, 2. hæð.

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.

3JA HERBERGJA.

OPIÐ HÚS ÞRI. 23/7 KL. 17:00-17:30

OP

Markarﬂöt 57, 210 Garðabær. Vandað rúmlega 200 fm einbýlishús á einni hæð með
bílskúr á frábærum stað í enda götu. Húsið er með 4 svefnherbergjum. Það er talsvert
endurnýjað, stendur hátt í götunni og er með góðu útsýni í suður. Bílskúrinn er um 50
fm og húsið um 150 fm. Stór lóð með fallegum garði, góðri útiaðstöðu og nýjum heitum
potti.
Verð 85,9 millj.

Háaleitisbraut 49, kjallari. Ca. 94 fm. falleg og mikið endurnýjuð íbúð á rólegum stað
við Háaleitisbraut. Íbúðin er með tveimur góðum svefnherbegjum, rúmgóðri stofu og
endurnýjuðu eldhúsi og baðherbergi. Góð fjárfesting. Verð 39,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun, lyklar á skrifstofu og íbúðin er til afhendingar
við kaupsamning.
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Opið hús þriðjudaginn 23/7 kl. 17:00-17:30
Þverholt 5, björt, falleg og vel skipulögð 3ja-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu
fjölbýli í Mosfellsbæ. Parket, dúkur og ﬂísar á gólfum. Rúmgóð stofa, tvö rúmgóð
svefnherbergi og eitt minna, baðherbergi og þvottahús inn af því. Ágæt sér geymsla á
hæð í stigahúsi. Suðursvalir. Verð 39,9 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Merkurteigur 4, 300 Akranes.

Dynjandisvegur, 801 Selfoss,

EINBÝLISHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM.

HEILSÁRSHÚS NÁLÆGT SKÁLHOLTI.

Óskum eftir
- Íbúðir í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila,
traustar greiðslur.

Tæplega 180 fm reisulegt og fallegt hús á góðum stað á Akranesi. Á 1. hæðinni eru
stofur, eldhús, gestasnyrting og forstofa. Á 2. hæðinni eru þrjú svefnherbergi og
rúmgott baðherbergi. Svalir eru frá gangi á 2. hæð. Í kjallara eru herbergi, þvottahús,
geymslur o.ﬂ. Þar er sérinngangur og hægt að útbúa séríbúð. Afgirt lóð.
Verð 34,9 millj.
Velkomið að bóka skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Dynjandisvegur 23. Rúmlega 100 fm nýlegt heilsárshús á frábærum stað, nálægt
Skálholti og Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi auk óskráðs
svefnrýmis í risi. Hitaveita og heitur pottur. Húsið stendur hátt með miklu útsýni yﬁr
Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað.
Verð 37,5 millj.
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Hvað kostar eignin mín?

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
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Geir Sigurðsson
s: 655-9000

Aðalsteinn Steinþórsson Benedikt Ólafsson
s: 896-5865
s: 661-7788

Lögg. fast.

Lögg. fast.

Mánatún 1, Rvk.

Glitberg 1 Hf.

Nýtt og einstaklega vel hannað einbýlishús í grónu hverﬁ.
Eignin er seld á byggingastigi 4, fokheld og frágengin
að utan að undanskildum frágangi á þaki. Heildarstærð
hússins er 233,3 fm en þar af er Íbúðin skráð 185,7 fm og
innbyggður tvöfaldur bílskúr skráður 47,6 fm.
Verð tilboð.
Geir sími 655-9000
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Var að koma í sölu 191,4 fm. til 491,4 fm. Nýtt og glæsilegt
og vandað verslunarhúsnæði með gólfhita. Um er að ræða
Jarðhæð á þessum frábæra stað við Mánamörk 1. Húsið er
vel staðsett, mikið auglýsingagildi, sést vel frá þjóðveginum
og er við hliðina á verslunarmiðstöðinni við Sunnumörk Hveragerði. Hægt er kaupa bil úr heildarstærð húsins. ( 4 bil ).
Verð Tilboð.
Benedikt sími 661-7788

n
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Til sölu ( leigu ) nýtt glæsilegt og vandað verslunar / lagerhúsnæði
á þessum frábæra stað. Stærðir frá: Efri hæðinni, stórir gluggar.
( möguleiki er á innkeyrsluhurð ) Neðri hæð, eitt stórt opið rými
með góðri aðkomu, mikill lofthæð og efri hæð þar sem möguleiki
er að hafa skrifstofu og starfsmannaaðstöðu. Fyrsta hæð 227,2
fm. lagerrými. Önnur hæð: 350,4 fm. Verslurnarhúsnæði.
Verð Tilboð.
Benedikt sími 661-7788

O

Opið hús á miðvikudaginn 24. júlí kl. 17.30 – 18.00.
VERIÐ VELKOMIN.
Falleg og rúmgóð þriggja herbergja 109,2 fm íbúð. Íbúðin
er vel staðsett á jarðhæð með sérinngangi. Óvenju stór
og björt íbúð með stórum herbergjum. Íbúðin hefur verið
mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning.
Verð 45,9 m.
Aðalsteinn sími 896-5865

Tónahvarf 6, Kóp.
a

a

sýn

Sö

HÚ

Smiðjuvegur 4, Kóp.

a

sýn

PIÐ

Opið hús á þriðjudaginn 23. júlí kl. 17.30 – 18.00.
VERIÐ VELKOMIN.
Fjögurra herbergja 85,1 fm efri hæð í góðu þríbýlishúsi. Íbúðin
skiptist í miðrými, tvö herbergi, tvær samliggjandi stofu, baðherbergi, eldhús með borðkrók og geymslu. Útsýni, suðursvalir o.ﬂ.
Eignin verður laus við kaupsamning.
Verð 38,9 m.
Geir sími 655-9000

Tónahvarf 3, Kóp.

Mánamörk 1 Hveragerði.
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Aðeins tvær eignir eftir
Glæsilegar fullbúnar íbúðir, tvennar svalir, stæði í lokaðri
bílageymslu ( 2 stæði fyrir penthouse íbúðina ). Vandaðir verktakar. Stórbrotið útsýni í allar áttir. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá Brúnás, tvennar svalir. Mikið útsýni. Fimmtahæð herb.
114,5 fm. Endaíbúð með útsýni á 5 hæð íbúð merkt: 505. Efstahæð:
Þriggja herb. 146,2 fm. 3ja herb. endaíbúð á 8 hæð merkt: 802.
5 hæð: Verð. 63,4 m. 8 hæð: Verð. 110 m.
Benedikt sími: 661 7788

Skaftahlíð 5, Rvk. OPIÐ HÚS
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Lögg. fast.

Hraunbraut 1, Kóp. OPIÐ HÚS
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Til sölu eða leigu, mjög vandað 283 fm verslunar og lagerhúsnæði. Eignin skiptist í verslunarrými, skrifstofu, kafﬁstofu,
baðherbergi og lagerrými. Öﬂug loftræsting er í eigninni,
kerﬁsloft, innfelld lýsing o.ﬂ. Eignin verður laus ﬂjótlega.
Verð 64,9 m.
Geir sími 655-9000
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Þrjú fullbúin 204 fm. atvinnuhúsnæði með millilofti, möguleiki á að stækka milliloftið, gengið inn að ofanverðu.
Stórbrotið útsýni, svalir með glæsilegt útsýni til norðvestur. Á neðri hæð, þrjú fullbúin 140 fm. og eitt 191 fm.
Húsnæðið er með 3,8 metra háa innkeyrsluhurð. Frábær
staðsetning, framtíðarhverﬁ við Vatnsendahvarf.
Verð frá 40,6 - 59,1 m.
Benedikt sími 661-7788

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

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna • Stuðlaborg – Nýjar og glæsilegar íbúðir í grónu hverﬁ. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
Langalína 19 – Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 5 herbergja íbúð á efstu hæð.

Klappakór 1b – Kópavogi. Efri sérhæð – tvennar svalir- útsýni.

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

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

Verð 74,9 millj.

Verð 78,9 millj.

Sörlaskjól 13. 3ja herbergja íbúð – laus ﬂjótlega.
S
HÚ
Ð G
I
OP Í DA

Tröllakór 2-4 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• 72,1 fm. 3ja herbergja íbúð í kjallara á þessum
eftirsótta stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð. Búið er að
endurnýja m.a. innréttingu og tæki í eldhúsi,
baðherbergi og gólfefni sem er harðparket og
ﬂísar. Þá er einnig búið að endurnýja ofna og
ofnalagnir ásamt raﬂögnum og töﬂu.
• Útgengi er úr rúmgóðri stofu á nýlega viðarverönd í suður. Mjög rúmgott hjónaherbergi.Tvær
geymslur fylgja íbúðinni. Lóðin er 564,0 fm.,
sameiginleg með öðrum eignarhlutum hússins.
Íbúðin er laus til afhendingar ﬂjótlega.
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Eignin verður til sýnis í dag, mánudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 113,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í góðu lyftuhúsi við Tröllakór.
Svalir til suðurs og sér bílastæði í bílageymslu.
• Gengið inn í íbúð af opnum stigapalli með glerlokun að hluta. Stofa rúmar vel setustofu og
borðstofu. Stórir gluggar til suðurs og vesturs.
Innbyggður kæliskápur og uppþvottavél fylgja
íbúð. Þvottaherbergi innan íbúðar. Rúmgott hjónherbergi með glugga til suðurs.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Frábær staðsetning. Stutt í Hörðuvallaskóla,
Salalaug, Kórinn íþróttasvæði og Golfklúbb
GKG.

Verð 44,9 millj.

Verð 36,9 millj.

Nýhöfn 5 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja útsýnisíbúð ásamt bílskúr.

Ægisíða 43. Glæsileg 3ja herbergja íbúð.
S
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 94,2 fm. íbúð á 1. hæð við Ægisíðu. Um
er að ræða einstaka staðsetningu með afar fallegu
útsýni út á sundin, að Hafnarﬁrði og til fjalla. Góðar
svalir til vesturs með glæsilegu útsýni.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum
árum. Eldhús hefur verið endurnýjað á fallegan
hátt þar sem upprunalegir efri skápar hafa fengið
að halda sér. Stofa er rúmgóð með loftlistum og
rósettum í lofti. Björt og opin borðstofa. Eitt svefnherbergi auk fataherbergis. Endurnýjað baðherbergi. Skemmtilegar göngu- og hjólaleiðir um
Ægisíðuna sem tengjast m.a. inn í Fossvoginn,
Nauthólsvíkina og Öskjuhlíðina.
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega glæsileg 132,3 fm. íbúð á 2. hæð
með miklu útsýni og 20,0 fm. yﬁrbyggðum
opnanlegum suðursvölum auk 25,3 fm. bílskúrs.
Einungis 3 íbúðir eru í stigahúsinu, eða ein á
hverri hæð hússins.
• Íbúðin er mjög björt með gluggum í 3 áttir og
einstöku útsýni að Snæfellsjökli, Álftanesi, yﬁr
Arnarnesvoginn, Esjunni og víðar. Vandað gegnheilt hnotuparket er á gólfum.
• Setustofa með mikilli lofhæð. Tvö herbergi.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð
alveg fremst á hafnarkantinum þaðan sem
nýtur óhindraðs útsýnis.

Verð 59,9 millj.

Völuteigur – Mosfellsbæ. Iðnaðarhúshæði

Verð 82,9 millj.

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

Verð 64,9 millj.

• 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, hellulögð verönd til suðurs á baklóð og malarplan við
bílskúr vestanmegin við húsið.

Verð 94,9 millj.

Baldursgata 22 – 3ja herbergja íbúð – laus ﬂjótlega

Framnesvegur 17. 3ja herbergja risíbúð – laus ﬂjótlega.
• 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 endurnýjuð 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.

• Falleg 58,9 fm. íbúð á 2. hæð með svölum
til suðvesturs á þessum eftirsótta stað í miðborginni.
• 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. Rúmgóð herbergi. Svalir til suðvesturs út af minna
herberginu.
Virkilega góð eign á rólegum og eftirsóttum
stað í þingholtunum.

Verð 39,9 millj.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

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

LAUFÁSVEGUR 25
101 REYKJAVÍK

LINDARGATA 27
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

199,9fm glæsilegt hús við Laufásveg 25. Um er að ræða hæð og ris ásamt geymslulofti. Bílskúr á lóð fylgir eigninni en ekið er í hann
frá Þingholtsstræti. Gengið er að húsinu bæði frá Laufásvegi og Þingholtsstræti. Kjallari er undir húsinu sem fylgir ekki. Húsið er
nýlega standsett að utan en þarfnast töluverðra endurnýjunar að innan. Tveir inngangar eru í eignina. V. 82,5 m
Opið hús mánudaginn 22. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

132,1 fm 3 herbergja íbúð á 7. hæð með bílskúr við Lindargötu 27 í Reykjavík. Útgengt út á suðursvalir. Þvottahús innan íbúðar.
Frábært útsýni yfir Reykjavík. V. 72,0 m
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. 847 7000, armann@eignamidlun.is

BARMAHLÍÐ 12
105 REYKJAVÍK

SKIPHOLT 28
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

106,8 fm björt 4ra herb. íbúð á 2. hæð að Barmahlíð. Umtalsverðar endurbætur hafa verið gerðar á eigninni á undanförnum árum.
Sólríkar suðursvalir. Rúmgóð og björt íbúð með sérinngangi á barnvænum og rótgrónum stað í Reykjavík. Um er að ræða hús sem
er hannað af Sigvalda Thordarson. V. 57,0 m
Opið hús þriðjudaginn 23. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs. s. 694 6166, herdis@eignamidlun.is

BOÐAGRANDI 6
107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Tvö svefnherbergi, stór
stofa, rúmgott eldhús, góðar svalir. Þvottaaðstaða í íbúðinni.
Mjög góð staðsetning. V. 44,9 m
Opið hús mánudaginn 22. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir, lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

Björt 81,6 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð. Nýtt eldhús m
innb. ísskáp, uppþv.vél og nýjum tækjum. Tvær samliggjandi
stofur. Svalir. Tvö svefnherb. ræktuð lóð. V. 41,9 m
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168,
brynjar@eignamidlun.is

HÁALEITISBRAUT 155
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 4 herbergja íbúð á 3. hæð.
Staðsetning góð og stutt er í skóla, verslanir, þjónustu, íþróttir og
heilsugæslu . V. 44,9 m
Opið hús mánudaginn 22. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

BOÐAGRANDI 2
107 REYKJAVÍK

FROSTAFOLD 23
112 REYKJAVÍK

MÝRARHOLT 11
311 BORGARBYGGÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Rúmgóð 3ja herb. útsýnisíbúð með tveimur svölum. 2-3
svefnherbergi, stofa, borðstofa, rúmgott eldhús. Þvottahús
innan íbúðar. Sér geymsla og stæði í bílgeymslu. V. 64,9 m
Opið hús mánudaginn 22. júlí milli kl. 17:45 og kl. 18:15
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir, lg.fs. s. 694 6166,
herdis@eignamidlun.is

Góða 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu 6 íbúða fjölbýli.
Stórar og góðar svalir (um 20 fm). V. 32,9 m
Opið hús mánudaginn 22. júlí milli kl. 17:30og kl. 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. 862 1110,
hrafnhildur@eignamidlun.is

Fallegur sumarbústaður á eignarlóð á Galtarholtslandi rétt fyrir
utan Borganes. Bústaðurinn er skráður 36,5 fm en að auki er
9.1 fm. gestahús með gluggum og rafmagni (skráð geymsla)
samtals er eignin skráð 45.6 fm. V. 16,5 m
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

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

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 661 6021

SJAFNARBRUNNUR 13-15
113 REYKJAVÍK

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

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

HÁAHLÍÐ 16
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN
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
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

GVENDARGEISLI 44
113 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS
138.9 fm 4- 5 herb. endaíbúð á efstu hæð í góðu vel staðsettu húsi. Sérinngangur af útitröppum. Vandaðar eikarinnréttingar.
4 rúmgóð herbergi (eitt teiknað sem geymsla) rúmgóð stofa og góðar suðursvalir með ágætu útsýni. Endastæði í bílageymslu fylgir
íbúðinni. Örstutt í grunnskóla og tvo leikskóla.
Opið hús miðvikudaginn 24. júlí milli kl 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

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

HELLISGATA 19
220 HAFNARFJÖRÐUR

FLÓKAGATA 5
220 HAFNARFJÖRÐUR

BÆJARLIND 5
201 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

178.3 fm vel staðsett einbýlishús í góðu grónu hverfi í
Hafnarfirði, steinsnar frá miðbænum. Húsið er kjallari, hæð og
ris ásamt bílskúr sem er síðan 1984 ásamt hluta af húsinu sem
er skráð að hluta byggt 1923. Gott skipulag. Ræktuð lóð. Laust
fljótlega. V. 69,0 m
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168,
brynjar@eignamidlun.is

155,8 fm falleg og vel skipulögð miðhæð í þríbýlishúsi ásamt
bílskúr. Sérinngangur. Stutt göngufæri í Víðistaðaskóla,
þjónustu og menningu miðbæjarins. Þá er örstutt í gönguleiðir
í fallegri náttúru. V. 55,9 m
Opið hús fimmtudaginn 25. júlí milli kl 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
lg.fs. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

AUSTURKÓR 2
203 KÓPAVOGUR

VINDAKÓR 16
203 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

68,7 fm björt og vel skipulögð 2 herbergja íbúð á 2. hæð með
sérinngangi. Flott útsýni er úr íbúðinni og eru stórar svalir 18,8 fm.
Afhending við kaupsamning. V. 39,9 m
Opið hús þriðjudaginn 23. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

Falleg og rúmgóð 104.6 fm, 3ja herb. útsýnisíbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi. Góð svefnherbergi - þvottahús innan íbúðar Barnvænt hverfi - Stutt í helstu þjónustu. V. 45,8 m
Opið hús miðvikudaginn 24. júlí milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

Nýtt 12 hæða útsýnishús - Bæjarlind 5 Kópavogi, íbúð merkt 01-02 er 64.6 fm 2 herb. íbúð í lyftuhúsi. Allar íbúðirnar eru með
svalalokun. V. 40,4 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is, Hrafnhildur Björk Baldursdóttir, lg.fs. s. 862 1110,
hrafnhildur@eignamidlun.is

GERPLUSTRÆTI 17-19
270 MOSFELLSBÆR

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

+YHUˋVJDWD

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 23. júlí kl. 16:30 -17:30
Frábærlega vel staðsettar og
glæsilegar 2-3ja herbergja íbúðir
í miðborg Reykjavíkur í nýju
lyftuhúsi allar með bílastæðum
í bílakjallara

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Verð :

Verð frá :

Fornhagi 15

36,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 4 jaherbergja íbúð

110 Reykjavík
Verð :

42,9 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 - 17:30

104 Reykjavík

bakgarður með hellulagðri verönd
Laus strax

Verð :

52,9 millj.

Opið hús

miðvikud. 24. júlí
kl. 12:00 - 12:30

Efstasund 35

104 Reykjavík

Mjög glæsileg 2ja herb. íbúð á jarðhæð
í nýlegu húsi þríbýlishúsi
Sérinngangur, sér garður og sér bílastæði
Skráð stærð 69,6 fm og er allt sér
í íbúðinni sem er öll með gólfhita
)DOOHJHLJQ¯Q¿OHJXK¼VL¯JUµQXKYHUˋ

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

Nónhæð 4

210 Garðabær

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
Sér suður verönd og fallegur garður
Húsið er ný málað að utan
Frábær staðsetning, stutt í stofnbrautir
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Verð :

40,9 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 18:00 - 18:30

Stór og björt 147 fm neðri sérhæð
auk 38 fm bílskúr
Búið að innrétta fallega aukaíbúð í skúr
Stórar og bjartar stofur
Nýlegt eldhús og bað
Frábært staðsetning

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 -17:30

löggiltur fasteignasali

Álalind 1-3

201 Kópavogur

Einungis 4 íbúðir eftir !!!
Fullbúnar 4ra herbergja með gólfefnum
Tilbúin til afhendingar

Verð :

58,5 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 -17:45

Traustur verktaki

Ásvallagata 69

101 Reykjavík

Falleg og mjög mikið endurnýjuð
3ja herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjórbýli
á þessum eftirsótta stað.
Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi,
KXU²LUJµOIHIQLUDIRJS¯SXODJQLURˌ
Sérinngangur og getur íbúðin
verið laus strax.
s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Verð :

84,9 millj.

Opið hús

miðvikud. 24. júlí
kl. 18:00 - 18:30

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

Verð :

37,5 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 - 17:30

109 Reykjavík

Mjög gott og snyrtilegt samtals 243,5 fm
enda-raðhús á þremur hæðum
Mögulega séríbúð á 1. hæð eða
fjögur svefnherbergi
Göngufæri er í leik- og grunnskóla og
stutt er í alla helstu þjónustu og verslanir
*¸QJXRJKMµODVW¯JDU¯EDUQY¨QXKYHUˋ

Verð :

löggiltur fasteignasali

Vallakór 2C

101 Reykjavík

Einkar rúmgóð, glæsileg og björt 3ra herb.
endaíbúð á 1 hæð í lyftuhúsi við Vallakór
¯.µSDYRJL0M¸JIDOOHJDUIP\ˋUE\JJ²DU
RJˌ¯VDODJ²DUVYDOLUVHPVW¨NND¯E¼²LQDYHO
Gott fataherbergi inn af hjónaherbergi
0M¸JEDUQY¨QWKYHUˋÀDUVHP¸UVWXWWHU¯
leikskóla, skóla og íþróttaaðstöðu og verslun

52,9 millj.

Opið hús

miðvikud. 24. júlí
kl. 17:15 - 17:45

76,8 millj.

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

Safamýri

108 Reykjavík

Falleg og björt 2 já herbergja íbúð 60,9 fm
Verð :
Sér inngangur f jarðhæð
/H\ˋI\ULUJLVWLQJXˌ
Fermetrar nýtast vel, gott skipulag
Gott eldhús opið - Stórar bjartar stofur
Endurnýjað baðherbergi - Þvottahús á hæðinni
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Hjallasel 22

s. 896 8232 Þórhallur Biering

Opið hús

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

40,9 millj.

105 Reykjavík

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Verð :

Laugateigur 18

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

Sérbílastæði fyrir framan hús góður

mánud. 22. júlí
kl. 17:15 - 18:00

47,5 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

og eldri. Eignin er 85 fm

Opið hús

Glæsileg neðri hæð ásamt bílskúr
Samtals 103,3 fm að stærð
Þrjú svefnherbergi
Björt og rúmgóð stofa
Eldhús með fallegri hvítri innréttingu
Baðherbergi með sturtu og
stæði fyrir þvottavél - Snyrtilegur bílskúr

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

s. 615 6181 Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Jökulgrunn 9

46,9 millj.

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Fallegt raðhús á einni hæð fyrir 60 ára

Verð :

á 1. hæð í góðu fjölbýli á frábærum
þar sem stutt er í háskóla og grunnskóla

Ferjuvað 3 íbúð 306

37,9 millj.

107 Reykjavík

stað í Vesturbænum

löggiltur fasteignasali

Vel skiplögð 79 fm, 3ja herbergja
ásamt stæði í bílgeymslu
Fallega sérsmíðaðar innréttingar
Lyftuhús, byggt árið 2013
Traustur verktaki síðan 1991
Laus strax

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

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

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

Allar íbúðir með svölum
eða sér verönd
Íbúðir afhentar fullbúnar
án gólfefna
Víða er innfeld lýsing

Reykjavegur 54

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

32,9 millj.

Hvassaleiti 36

103 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á fyrstu hæð í þríbýli
við Hvassaleiti í Reykjavík
Eignin er 87,6 fm, íbúðin sjálf 78,2 fm,
þvottaherbergi 6,1 fm og geymsla 3,3 fm
Sérgeymsla og sérþvottaherbergi
fylgja eigninni - Mikið endurnýjuð að innan

Verð :

47,9 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar:

Giljaland 16

108 Reykjavík

209,5 fm raðhús í Fossvogi
Skiptist í 4 svefnherbergi, stóra stofu
Eldhús og tvö baðherbergi
Bílskúr með rafmagni og köldu vatni
)U£E¨UVWD²VHWQLQJJUµL²XPKYHUˋ
verðursæld, á miðju höfuðborgarsvæðinu

Verð :

89,5 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar:

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

Fremristekkur 3
Glæsilegt 177,8 m2 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
WLO(VMXQQDURJ\ˋUERUJLQD
Nánari upplýsingar:Friðrik

Verð :

Bæjarlind 9

82,9 millj.

Mjög glæsilega þriggja herbergja

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:00 - 17:30

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

201 Kópavogur
Verð :

107,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi,

53,9 millj.

Opið hús

með stæði í lokaðri bílageymslu

þriðjud. 23.júlí
kl .18:00 - 18:30

Axis innréttingar, hátt til lofts

Verð :

53,9 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 18:00 - 18:30

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Þorragata 7

101 Reykjavík

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,
\ˋUE\JJ²DUD²K£OIX9HLVOXVDOXU¯VDPHLJQ
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 2. hæð
Opið og stórt stofu og eldhúsrými
Sólríkar svalir, 3 góð svefnherbergi
Rúmgott baðherbergi og sér þvottahús
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
Eftirsótt eign. 110 fm.
s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

löggiltur fasteignasali

109 Reykjavík

Opið hús

220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Skipalón 1

73,9 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 18:00 - 18:30

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali

Verð :

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

Holtsgata 25

101 Reykjavík

Notaleg og björt 4ra herbergja íbúð
6NU£²IPHQJUXQQˌ¸WXUHUIP
Nýtist frábærlega
Rúmgóð samliggjandi stofa og eldhús
Útsýni til sjávar og stutt í miðbæinn,
Háskólann og Vesturbæjarskóla
Nánari
upplýsingar veita

Verð :

42,9 millj.

Opið hús

þriðjud. 23.júlí
kl. 17:30 - 18:00

Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 775 1515
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali s. 773 6000

rb ýli
Ný jar íb úð ir í fjó

Í einkasölu nýjar 108 - 120 fm íbúðir
í fjórbýlishúsi
Vel skipulagðar og rúmgóðar
3ja og 4ra herb. íbúðir
Eftirsóttur staður í Kópavogi, staðsett
neðan við götu
Frábært útsýni!Íbúðirnar skilast
fullbúnar án gólfefna
Sér inngangur í allar íbúðir
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð frá:

67,9 millj.

Vatnsendahlíð 70

83,7 fm heilsárshús frá 2014. auk
Verð : 34,9
40 fm kjallara (geymsla)
Þrjú svefnherbergi, eldhús,
stofa, baðherbergi
WV¿QL\ˋU6NRUUDGDOVYDWQL²D²6NHVVXKRUQLRJY¯²DU
Miklir sólpallar og góð staðsetningu
Laus strax

110 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð
Mikil lofthæð, gólfsíðir gluggar, fínar svalir

Verð :

42,9 millj.

og frábært útsýni
Eignin telur: opið stofu og eldhúsrými, tvö svefnherbergi,
stæði í bílageymslu og geymslu í sameign
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Kvisthagi 12

107 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús á 3. hæðum
3 stofur og 4 svefnherbergi
3ja herbergja aukabúð á jarðhæð
Arin, gufubað, innisundlaug og bílskúr
Samtals 427 fm hús á 1022 fm lóð
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Reiðvað 5

311 Skorradalur

Verð :

230,0 millj.

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Þórhallur Biering

löggiltur fasteignasali s. 896 8232

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

löggiltur fasteignasali

Efristígur 2

801 Þingvellir

Glæsilegt 115,1 fm sumarhús í landi
Verð : 41,9
Kárastaða við Þingvelli
Lóðin er 10.000 fm með miklum trjágróði
og fallegri aðkomu Í húsinu eru 3-4 svefnherbergi,
2 fullbúin baðherbergi og gestasnyrting
6WµULUVµOSDOODUXPKYHUˋVK¼VLPH²KHLWXPSRWWL
Vandað hús á vinsælum stað
Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

millj.

+YHUˋVJDWD
& Barónsstígur 6
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

OPIÐ HÚS

miðkudaginn 24. júlí kl. 17:00 -18:00

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

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

Glæsilegar nýjar íbúðir á besta stað í miðborginni
Frábær hönnun og lokaður suður garður
Öllum íbúðum fylgja stæði
í lokaðri bílageymslu

Bergstaðir/Bergstaðabakki
801 Biskupstungur

Bjarkarholt 8-20

Falleg og gróin 55 hektara jörð
YL²7XQJXˌMµW

270 Mosfellsbær

Glæsilegt 123 fm steinsteypt
einbýlishús með með miklu útsýni
og 120 fm kjallara (málningarstúdío og smíðaverkstæði).
Hannað af Birni Skapta.

Vandaðar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
Frá 2ja herbergja upp í
glæsilegar þakíbúðir

Nánari upplýsingar veita:

103 fm steyptur bílskúr/skemma.
Jörðin vel fallin til ræktunar.

Frábær staðsetning þar sem stutt
er í alla þjónustu og stofnæðar

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

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

Svöluás 17

Friðrik Þ. Stefánsson
1313
fridrik@miklaborg.is

Verð :

84,9 millj.

Jakasel 5a

109 Reykjavík

Bílskúr með 22 fm gryfju

Verð :

79,9 millj.

Fjöldi svefnherbergja (6-7)
Töluvert endurnýjuð eign
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

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

35,9 millj.

Valhúsabraut 16

170 Seltjarnarnes

Glæsilegt parhús að stærð 181 fm
Tveggja hæða
Afhendist fullbúið að utan, tilbúið
fyrir tréverk að innan - Grófjöfnuð lóð
)DOOHJWXPKYHUˋ+HL²P¸UNRJ(OOL²DYDWQ
Afhending nóv. 2019
Skipulag gott, fermetrar nýtast vel
Nánari upplýsingar:

Verð :

79,0 millj.

Verð :

Krókabyggð 34

Nánari upplýsingar:

Vesturbraut 1

220 Hafnarfjörður

Falleg 3ja herbergja íbúð í gamla bænum
¯+DIQDUˋU²L
Íbúðin er með sérinngangi
Mikil lofthæð, 2,8 m skv teikningu
Garður er sameiginlegur með palli,
grasi og útsýni

Verð :

38,5 millj.

Verð :

62,9 millj.

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi,
Q¿WWSDUNHWRˌ

löggiltur fasteignasali

Nestjörn

311 Borgarnes

-¸U²¯%RUJDUˋU²LPH²IDOOHJX¼WV¿QL
Verð :
Byggja má 4 hús á jörðinni
skv.byggingarfulltrúa.
Land að mestu gróði með tjörn og klettabelti.
Jörðin er rúmlega 100 hektara að stærð
í Stafholtstungnahreppi.

25,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Sólheimar 25
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.t ágúst
s. 896 8232 Þórhallur Biering

um 108 fm endaraðhús

s. 896 8232 Þórhallur Biering

löggiltur fasteignasali

200,0 millj.

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Einstök eign á suðurlandi.

Mjög gott og mikið endurnýjað samtals

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

203 Vatnsenda

%HUJVWD²DEDNNL£¯¸ˌXJUL
hitaveitu á svæðinu með miklum
stækkunarmöguleikum.

Glæsilegt einbýlishús skráð 254,7 fm að stærð
Verð : 165,0 millj.
Bílskúr 41,0 fm, innangent úr húsi
Vandað til hönnunar - Góð heildarmynd
7Y¸ED²KHUEHUJLˌ¯VODJWPH²KY¯WXPPDUPDUD
Fjögur góð svefnherbergi - Heitur pottur afgirtur
Snjóbræðsla í stétt við húsið, mörg stæði
Einstök staðsetning við friðað svæði

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Faldarhvarf 13

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Verð frá:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Fallegt rúmgott parhús á þremur hæðum

Traustur verktaki
með alþjóðlega vottun

Sími: 616

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

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

hdl. og aðst. fasteignasala

221 Hafnarfjörður

Sérstaklega fallegt 200 fm endaraðhús
Frábært innra skipulag, stór opin alrými
Gott eldhús, 4-5 svefnherbergi (með tv holi)
Tvö baðherbergi, stórt þvottahús og bílskúr
Lóðin er frágengin og falleg
Frábært útsýni!

Nánari upplýsingar veita:

Verð :

104 Reykjavík

Langalína 24

42,9 millj.

125,6 fm íbúð á fyrstu hæð

löggiltur fasteignasali

210 Garðabær
Verð :

skiptist í 2-3 svefnherbergi
Mjög stór sólpallur
Stæði í bílageymslu
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

72,9 millj.

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÁLFATÚN 18, 200 KÓP

51.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

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

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK

55.9M

SÝNUM ALLA DAGA

ÓSKA EFTIR Í STAKKHOLTI

MATTHILDUR SUNNA

690 4966

E Óskum eftir í Stakkholti. Er með kaupanda að þriggja herbergja
íbúð í Stakkholti, Reykjavík.

HOLTSVEGUR 25, 210 GBR

53.5M

MATTHILDUR / KJARTAN

99.9M

663 4392

Falleg og björt 105,4 fm fjögura herbergja neðri sérhæð í tvíbýli.
Glæsilegur pallur og garður. Húsið stendur við Fossvogsdal þar sem
er stutt í eitt vinsælasta útivistasvæði á höfuðborgarsvæðinu.

GAGNHEIÐI 17, 800 SELFOSS

MATTHILDUR SUNNA

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

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

KJARTAN ÍSAK

32.5M

690 4966

Nýtt 219,7m2 enda iðnaðarbil með millilofti. Lóðin skilast malbikuð
að framan, grófjöfnuð að aftan. Afhending við kaupsamning.

VESTURBERG 195, 111 RVK

57.9M

SÝNUM ALLA DAGA

Tveggja herbergja, 78,5 fm. íbúð á tveimur hæðum, með
baðherbergi og gestasalerni. Inngangur á báðum hæðum.
Lofthæð er um 6 metrar. Gólfhiti í íbúð og suður svalir.

HJALTABAKKI 14, 109 RVK

MATTHILDUR SUNNA

36.9M

690 4966

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

BRÍETARTÚN 9, 11 HÆÐ.

186M

SÝNUM ALLA DAGA

MATTHILDUR / KJARTAN

MATTHILDUR SUNNA

Fjögurra herbergja íbúð með tveimur baðherbergjum, þar af er
hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi. Gólfhiti í íbúð og 22 fm.
þaksvalir til suðurs, vesturs og austurs með möguleika á svalalokun.

AFHENDIST TILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA – TILBÚIÐ AÐ UTAN
Þrjú raðhús á þremur hæðum. Möguleiki á aukaíbúð með sér
inngangi á jarðhæð. Tvö stæði fylgja hverju húsi.

BERGSTAÐARSTRÆTI 60, 101 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

TILBOÐ

690 4966

LAUGARNESVEGUR 87, 105 RVK

67M

MATTHILDUR / KJARTAN
Einstök ﬁmm herbergja íbúð með þremur baðherbergjum, þar af
eru tvær svítur með baðherbergi og önnur einnig með fataherbergi.
Gólfhiti í íbúð og svalalokun á stórum suðaustur og suðvestur svölum.

VEGNA MIKILLAR SÖLU
VANTAR ALLAR STÆRÐIR
OG GERÐIR FASTEIGNA
Á SÖLUSKRÁ.
SKOÐUN SAMDÆGURS,

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR 692 0149

MATTHILDUR SUNNA

690 4966

424,8 fm. húseign á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Hægt að nýta á Stórglæsileg 132,3 fm 3ja herbergja endaíbúð, ásamt stæði í
margan hátt. T.d. sem margar litlar íbúðir, fjölda útleiguherbergja,
bílageymslu. Geymsla í sameign. Bílakjallari er rafbílavæddur og
skrifstofur, o.ﬂ. Stutt í alla þjónustu, göngufæri við Umferðarmiðstöðina. tengi fylgir stæði. Stutt í alla helstu þjónustu og samgöngur.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN.

520 9595

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

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

Garðar Hólm
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

899 8811

Langalína 2

210 Garðabæ

119.000.000

Áb . S ig u r ð u r Gu n n lau g s s o n lö g g ilt u r f as t ei g n a s a l i

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT
MIÐBORGARHVERFI

STU
D
ÍBÚÐ ÍÓIR TI
L
SÖL
U!

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9
LÁGALEITI 7
ÍBÚÐ 0116
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 32.700.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl.17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 152,2 m2

Stór glæsileg PENTHOUSE íbúð, hönnuð af Rut Kára. Íbúðin er
með 68fm þaksvalir, og tveimur bílstæðum í bílakjallara. Glæsilegt
útsýni er úr íbúðinni og af þaksvölum. Íbúðin er á efstu hæð í 6hæða
fjölbýlishúsi með lyftu í þessari vinsælu götu í Sjálandinu, Garðabæ.
Íbúðin sjálf skiptist í anddyri, gesta salerni, 2 svefnherbergi, rúmgóðu
baðherbergi með sturtu og baðkari, þvottaherbergi og aðalrými með
stofu, borðstofu og eldhúsi ásamt útgengi á þaksvalir. Um 10,4fm
geymsla í sameign og tvö stæði í bílageymslu fylgja eigninni og svo
68,3fm þaksvalir.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Markarflöt 18

127.000.000

mánudaginn 22. júlí kl. 17:00-19:00

OPIÐ
HÚS
•

210 Garðabæ

í sýningarsal í Efstaleiti 27
LÁGALEITI 5,7,9

Fullbúnar íbúðir án góﬂefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góﬂ
efnum við kaupverð.

•

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

•

Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

•

Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

LÁGALEITI 1-3

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 7

EFSTALEITI 19-25

•

Sannkallað miðborgarhverﬁ í göngufæri við helstu verslunar- og
þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði

Frostafold 97

112 Reykjavík

38.500.000

EFSTALEITI 27

Fannafold 130

112 Reykjavík

69.900.000

Stærð: 291,7 m2

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

Drápuhlíð 23

105 Reykjavík

79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl: 17:00-17:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl: 17:45-18:30

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl: 17:00-17:30

Stærð: 81,8 m2

Stærð: 156,8 m2

Herbergi: 7

Gullfalleg og vel skipulögð 81,8fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð efstu í góðu húsi á
þessum vinsæla stað. Suður svalir. Mjög fallegt útsýni. Eignin skiptist í : Forstofu,
gang, eldhús, stofa, borðstofa, baðherbergi, tvö herbergi og geymsla í kjallara.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Verönd útfrá
stofu. Eignin er skráð 132fm ásamt 24,8fm bílskúr, samtals : 156,8fm. Eignin
skiptist í: forstofu, gestasalerni, eldhús, borðstofu og stofu. Efri hæð: þrjú herbergi,
fataherbergi sem nýta gætist sem lítið auka herbergi, baðherbergi og bílskúr.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Mjög falleg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Húsið er teiknuð af Sigvalda Thordarsyni og
stendur á stórri hornlóð Drápuhlíðar og Lönguhlíðar. Eignin skiptist í: Neðri Hæð: forstofu/
hol, herberjagang, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergri og tvennar
svalir. Rishæð: tvö herbergi og geymsla. Sérgeymsla í kjallara ásamt bílskúr.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Desjamýri

Furugerði 17

Hraunteigur 19

270 Mosfellsbær

15.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960
Herbergi: 2

Stærð: 42 m2

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

108 Reykjavík

46.500.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 24. júlí kl. 17:30 – 18:00
Herbergi: 5

Stærð: 94.9 m2

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

Stærð: 144,6 m2 + 30,1 m2 bílskúr

105 Reykjavík

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl. 17:30 – 18:00
Herbergi: 5

Stærð: 147,6 m2

Falleg 4ra herbergja 147,6 fm hæð á frábærum stað við Hraunteig 19 í Laugardalnum
með bílskúr. Íbúðin er með góðum 3 svefnherbergjum og tveimur stórum stofum. Auðvelt
væri að koma fyrir fjórða svefnherberginu. Eldhús með ofni í vinnuhæð og innfeldri
uppþvottavél. Baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu, ﬂísalagt með hita í gólﬁ og
handklæðaofni. Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

Naustabryggja 57

110 Reykjavík

47.900.000

Suðurhús 13

112 Reykjavík

125.000.000

Miðleiti 1

103 Reykjavík

49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl. 17.00-17.30
Herbergi: 3 Stærð: 126,6 m2
Falleg og mjög rúmgóð 3.herb.íbúð á þriðju hæð og stæði í lokaðri bílageymslu í
góðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin er skráð 126,6fm og þar
af er stæði í bílageymslu skráð 24,9fm. Eldhús og stofa samliggjandi, tvö rúmgóð
svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Jöklasel 2

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl. 18.00-18.30
Herbergi: 5

Herbergi: 7

Sjarmerandi og falleg 4ra herb útsýnisíbúð í góðu lyftuhúsi í
Bryggjuhverﬁ Reykjavíkur. Íbúðin er á 3ju hæð,björt og falleg með
gólfsíðum gluggum, mikilli lofthæð að hluta, 3 góðum svefnherb,
þvottahúsi innan íbúðar og samliggjandi stofu og eldhúsi. Góð
staðsetning þar sem örstutt er í fallegar gönguleiðir við voginn og
frábært útsýni frá íbúð m.a að smábátahöfninni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 350,2 m2

Glæsilegt og vandað einbýlishús með tvöföldum bílskúr á besta
stað í Húsahverﬁ. Húsið er á jaðarlóð með frábæru útsýni og
óbyggt svæði er við bakhlið hússins. Svefnherbergi eru 4 og þar
af er hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi. Saunakleﬁ er
innaf aðalbaðherbergi. Aðkoman er falleg með hellulögðu stóru
bílaplani fallegri lýsingu og gróðri. Frábær staðsetning þar sem
skóli, leikskóli, íþróttaaðstaða, sundlaug og falleg náttúra er allt í
göngufæri.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

108 Reykjavík

42.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Stærð: 110,5 m2

Álftamýri 8

109 Reykjavík

39.900.000

Blöndubakki 7

109 Reykjavík

46.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl. 1730-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 110 m2

FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ Í LITTLU OG VEL VIÐ
HÖLDNU FJÖLBÝLI Á EINUM VINSÆLASTA STAÐNUM Í SELJAHVERFINU, STUTT FRÁ
SKÓLA OG LEIKSKÓLA. Rúmgott eldhús með borðstofu og þvottahúsi innaf, fín stofa
og 3 svefnherbergi. Suðursvalir. Geymsla með glugga í sameign (nýtt sem herbergi).
Sameiginlegur suðurgarður. Uppl. veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Espigerði 20

108 Reykjavík

46.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl.17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 23. júlí kl. 18:30-19:00

Stærð: 99,5 m2

Stærð: 128,9 m2

Stærð: 100,0 m2

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

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð, 21,3 fm innréttað herbergi á jarðhæð.
Stofa er rúmgóð og björt, eldhús með góðri hvítri innréttingu og baðherbergi ﬂísalagt,
stórt baðkar og góð innrétting, innaf baðherbergi er þvottarými með tengi fyrir þvottavél
og þurrkara í góðri innréttingu, 3 góð svefnherbergi, suð-vestur svalir og fallegur sameiginlegur garður með leiktækjum. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Falleg og vel skipulögð 3-4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Stofa er rúmgóð og björt
með útgengi á s-svalir, eldhús með vandaðri innréttingu, þvottahús inn af eldhúsi,
ﬂísalagt baðherbergi og 2 mjög rúmgóð svefnherbergi þar sem tvö hafa verið
sameinuð í eitt stórt. Mjög góð íbúð miðsvæðis í borginni.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Sunnuflöt 31

Lautasmári 16

Breiðvangur 50

210 Garðabæ

TILBOÐ

201 Kópavogi

43.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

220 Hafnarﬁrði

66.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl. 18:00-18:30

Stærð: 86,1 m2

Herbergi: 6

Stærð: 205,7 m2

Laus ﬂjótlega eftir kaupsamning ** Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð (efstu hæð)
í góðu fjölbýlishúsi miðsvæðis í Kópavogi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu m.a
Smáralind, Smáratorg og Lindir. Íbúðin er falleg og björt með tveimur svefnherbergjum, rúmgóðri stofu með suðursvölum og eldhúsi með ljósri innréttingu.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

GÓÐ OG STÓR EFRI SÉRHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI ÁSAMT 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í
KJALLARA. Eignin er skv. Þjóðskrá Íslands samtals 205.7 fm sem skiptist í sérhæð 120
fm, íbúðarrými í kjallara 53.9 fm ásamt 31.5 fm bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og bílskúr. Í kjallara er stórt íbúðarrými,
eldhús og baðherbergi. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Ástu Sólliljugata 16

Drápuhlíð 4

270 Mosfellsbæ

74.900.000

105 Reykjavík

79.900.000

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í EIGNINA!
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
BÓKIÐ SKOÐUN Í 898-6106
Herbergi: 8

Stærð: 252 m2

Einbýlishús á 2. hæðum með tvö-földum bílskúr. Húsið er skráð
252,fm, þar af er bílskúr skráður 38,4fm, jarðhæð skráð 62,9fm og efri
hæð skráð 150,7fm.
Í húsið skiptist í forstofu, þvottaherbergi, tvo salerni, sex herbergi,
tvennar stofur, eldhús og borðstofu. Húsið er byggt 1966 og að mestu
upprunalegt. Húsið er á stórri lóð.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 4

Stærð: 176,5 m2

Fallegt og sérlega vel skipulagt Nýtt fullbúið raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið er tilbúið til afhendingar. Alrými með eldhúsi og stofu, stórt baðherbergi ,gestasalerni,
þrjú góð svefnherbergi, sér sjónvarpshol og rúmgott þvottahús. Lóðin er frágengin og
bílaplan hellulagt. Fjölskylduvænt hverﬁ, stutt er í útivist, fjallgöngu og einstaka menningu í
Álafosskvosinni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 22. júlí kl. 17:00-17:30
Herbergi: 7

Stærð: 175.9 m2

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

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

Job.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Skólatöskurnar
færðu hjá okkur

Íþróttataska
fylgir með

Góður stuðningur við
axlir og bak. Góðar
endurskinsmerkingar
og bólstraðar axlarólar.

KRINGLUNNI
WWW.A4.IS

/A4VERSLANIR

SKEIFUNNI

SMÁRALIND

HAFNAFIRÐI

AKUREYRI

EGILSSTÖÐUM

SELFOSSI

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

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

Bókhald

550 5055

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

Keypt
Selt

Húsnæði

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

Til sölu

Atvinnuhúsnæði

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

FRÍSTUNDABIL.

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

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

Búslóðaflutningar

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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
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

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum,
nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300
serfagehf@gmail.com

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

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

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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Stendur undir nafni

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.

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

Varahlutir

Þjónusta

Pípulagnir

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.

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.

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

Draghálsi 4
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

TA K T I K 5 1 4 9 #

Hreingerningar

MÁNUDAGUR
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S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Ísland á toppnum fyrir síðustu umferðina

Henning Smári lék vel á mótinu.

Ísland endaði í
sjöunda sæti

HANDBOLTI Íslenska karlalandsliðið
í handbolta skipað leikmönnum 21
árs og yngri hefur nú þegar tryggt
sér sæti í 16 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu sem fram fer á
Spáni þessa dagana. Það gerði
íslenska liðið með sigri sínum gegn
Danmörku á laugardaginn. Bjarni
Ófeigur Valdimarsson var markahæstur hjá Íslandi í þeim leik með
níu mörk og Viktor Gísli Hallgrímsson varði hátt í 20 skot í leiknum.
Þrátt fyrir að vanti nokkra
sterka leikmenn hjá íslenska lið-

inu í þessum aldursf lokki hefur
liðið haft betur í þremur af fjórum
leikjum sínum í riðlinum en liðið
mætir Þýskalandi í lokaumferð
riðlakeppninnar klukkan 12.00 að
íslenskum tíma í dag.
Fyrir lokaumferðina er Ísland á
toppi riðilsins með jafn mörg stig
og Danmörk og Þýskaland en Noregur kemur þar á eftir með fjögur
stig. Keppni í 16 liða úrslitum fer
fram á miðvikudaginn en þar gæti
Ísland mætt Króatíu, Ungverjalandi, Brasilíu eða Portúgal. – hó

Leikmenn íslenska liðsins hafa leikið vel hingað til á HM á Spáni. MYND/HSÍ

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalandsliðið

í körfubolta skipað leik mönnum 20
ára og yngri hafnaði í sjöunda sæti í
B-deild Evrópumótsins í körfubolta
sem lauk í Portúgal í gær. Ísland hafði
betur gegn Georgíu, 94-90, í leiknum
um sjöunda sæti. Íslenska liðið var
með for ystu lungann úr leiknum.
Georgía minnkaði muninn í tvö
stig á lokasek úndunum, en Hilmar Smári Henningsson skoraði úr
tveimur vítum í blálok in og tryggði
íslenskan sigur. Orri Hilmarsson var
stigahæstur hjá Íslandi með 22 stig,
Hilmar Smári gerði 20 stig og Arnór
Sveinsson skoraði 19 stig.
Hilmar Pétursson og Bjarni Jónsson gerðu 12 stig hvor. – hó

Íslenski hópurinn sem lék á EM.

Stelpurnar í
fimmta sæti
HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið í handbolta skipað leikmönnum
19 ára og yngri hafnaði í fimmta sæti
í B-deild Evrópu meist ara mótsins
sem haldið var í Búlgaríu og lauk í
gær. Ísland vann 29-22 sig ur þegar
liðið mætti Grikklandi í leiknum
um fimmta sætið í gær en liðið hafði
betur á móti Finnlandi á laugardaginn og tryggði sér þar réttinn til þess
að spila um fimmta sætið.
Grikk land byrjaði betur og komst
í 5-3 en þá skoraði íslenska liðið sjö
mörk í röð og komst í 10-5. Staðan
í hálfleik var 18-12 fyrir Ísland og
þá forystu lét íslenska liðið ekki af
hendi og vann sjö marka sigur.
Berta Rut Harðardóttir var markahæst hjá íslenska liðinu með sex
mörk, Erna Guðlaug Gunnarsdóttir
og Birta Rún Grétarsdóttir skoruðu
fjögur mörk hvor og þær Anna Hansdóttir, Katla María Magnúsdóttir og
Tinna Sól Björg vinsdóttir skoruðu
þrjú mörk hver. – hó

Kristófer áfram
í Vesturbænum
KÖRFUBOLTI Kristófer Acox, landsliðsmaður í körfubolta, hefur
ákveðið að gera tveggja ára samning
við KR en þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu um helgina.
Kristófer var einn af lykilleikmönnum KR-liðsins sem varð
Íslandsmeistari sjötta árið í röð í
vor með sigri gegn ÍR í úrslitaeinvígi
Domino’s-deildarinnar.
Hann var svo valinn mikilvægasti
leikmaður deildarinnar á lokahófi
KKÍ fyrr í sumar.
Eftir að síðasta keppnistímabili
lauk hefur KR bætt við sig þremur
fyrrverandi leikmönnum sínum,
þeim Jakobi Erni og Matthíasi Erni
Sigurðarsonum og Brynjari Þór
Björnssyni. – hó

Hún er fyrir
löngu búin að
sanna sig
Við bjóðum nú hina eftirsóttu Bosch-þvottavél,
WAT 2849BSN, á stórkostlegu tilboðsverði.
Vél þessi er búin öllum þeim þvottakostum og eiginleikum sem
menn þurfa á að halda í dagsins önn. Hún tekur mest 9 kg og er með
íslensku stjórnborði. WRQ¯R3VOYƫSOOYV%. Kolalaus,
hljóðlátur og sparneytinn QµXSVQI²£VE£F]VK². Tromlan
JIVIMRWXEOPIKEZIPQI²ÀZSXXMRRQ¯R¼XRELVE²ÀZSXXEOIVƪ
7O]VXYOIVƪ8VSQPYLVIMRWYR1N¸KWX¸²YKSKLPNµ²P£X
:M²PIKKNYQ£LIVWPY£L£K¨²EZ¸VYVSKJ]VWXEƫSOOWÀNµRYWXY£
góðu verði.

Fimm ára ábyrgð fylgir stórum heimilistækjum frá Siemens, Bosch og
Gaggenau hjá Smith & Norland, að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála.
£IVE²ƪRRE£[[[WQMRSVMWMWEF]VKHEVWOMPQEPEV.
Gildir til og með 31. júlí eða á meðan birgðir endast.

A
Tilboðsverð:

89.900 kr.
Fullt verð: 144.900 kr.
Þvottavél, WAT 2849BSN
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Baldvin Einarsson rekur Saga Fotografica á Siglufirði ásamt konu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Allt sem tengist
ljósmyndun
Saga Fotografica, ljósmyndasögusafnið á
Siglufirði, geymir marga
dýrgripi. Myndir RAX
og Leifs Þorsteinssonar
verða þar á sýningu í
sumar.

S

aga Fotografica er ljósmy n d a s ö g u s a f n v i ð
Vetrar braut á Siglufirði
s em hjón i n B a ldv i n
Einarsson og Ingibjörg
Sigurjónsdóttir stofnuðu
árið 2012 og var opnað árið 2013. Á
safninu eru til sýnis alls kyns tæki
og tól sem tengjast ljósmyndun og
ljósmyndavinnslu. Safnið stendur
einnig fyrir ljósmyndasýningum.
„Við hjónin rekum verslun á
Langholtsvegi í Reykjavík, BECO,
og fengum mikið af gömlum ljósmyndavélum frá kúnnum sem vildu
koma þeim í okkar vörslu, þannig að til varð mikið safn. Þegar við
keyptum íbúð á Siglufirði og síðan
gamalt hús vaknaði hugmyndin

um að stofna ljósmyndasögusafn. Í
þessu safni eru um 8.300 hlutir sem
tengjast ljósmyndun, allt frá smástykkjum upp í stórar vélar,“ segir
Baldvin.
Á neðri hæð safnsins má sjá
ýmsa gamla muni sem tengjast ljósmyndagerð og vekja voldugar ljósmyndavélar einna mesta athygli.
Þar er einnig ljósmyndasýning á
myndum Vigfúsar Sigurgeirssonar
frá Siglufirði, en sú sýning var
opnuð um leið og safnið og hefur
verið í gangi síðan. „Vigfús var mjög
öflugur ljósmyndari í Reykjavík en
kom fyrst hingað á Siglufjörð árið
1924 og myndaði síðan mannlífið í
kringum síldina. Myndirnar á sýningunni eru frá árunum 1926-1954,“
segir Baldvin.
Á eftir hæð hússins eru haldnar
ljósmyndasýningar. Þar má nú sjá
ljósmyndir eftir Ragnar Axelsson
frá Grænlandi, Íslandi og Færeyjum
og myndir eftir Leif Þorsteinsson
sem var ljósmyndari í Reykjavík
og lést 2013. „Rétt áður en Leifur dó
færði hann mér umslag með þessum
myndum sem eru teknar í Reykjavík og þar á meðal er mynd af bragg-

Í þessu safni eru um 8.300
hlutir sem tengjast ljósmyndun, allt frá smástykkjum upp í stórar vélar.

anum í Nauthólsvík. Leifur hafði
afar gott auga fyrir ljósmyndum og
þetta er svo flott gert hjá honum,“
segir Baldvin.
Hann segir aðsókn vera góða.
„Siglfirðingar koma hingað og taka
með sér gesti og aðsókn erlendra
ferðamanna hefur aukist,“ segir
hann.
Ekki er rukkað inn á safnið sem
er opið alla daga í sumar frá eitt til
fjögur. kolbrunb@frettabladid.is

Gamlar myndavélar af öllum gerðum og stærðum eru til sýnis.

Allt sem viðkemur ljósmyndagerð er til sýnis í safninu.
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Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Helgadóttir
Aflagranda 40, Reykjavík,
lést á Landspítala – Landakoti
mánudaginn 15. júlí.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
í Reykjavík þriðjudaginn 23. júlí og hefst kl. 15.00.
Guðlaug Ólafsdóttir
Geir Rögnvaldsson
Karítas Ólafsdóttir
Ari Ólafsson
Helgi Ólafsson
Sigurborg Arnarsdóttir
Anna Vigdís Ólafsdóttir
Benedikt Lund
barnabörn og barnabarnabörn.

Upphaf valdatíma Deng Xiaoping
Á flokksþing kínverska Kommúnistaflokksins sem haldið var
22. júlí 1977 var Deng Xiaoping
gerður að varaforsætisráðherra Kína, varaformaður
framkvæmdanefndar miðstjórnar flokksins og varaformaður herráðsins. Hann hafði
eftir andlát Maós Zedong
formanns birst smám saman
sem pólitískur leiðtogi
Kína.

Deng hafnaði menningarbyltingu Maós
og leyfði gagnrýni
á öfgar og þjáningar
sem höfðu átt sér stað
vegna hennar.
Hægt og rólega yfirvann Deng pólitíska
andstæðinga sína. Með
því að hvetja til opinberrar gagnrýni veikti
hann stöðu ýmissa

pólitískra andstæðinga. Að sama
skapi styrktist staða þeirra sem
höfðu sætt „pólitískum hreinsunum“ fyrri tíma. Deng varð vinsæll
meðal almennings.
Sem pólitískur leiðtogi Kína þrýsti
Deng á opnun Kína og miklar efnahagsumbætur með þróun í átt að
markaðshagkerfi. Niðurstaðan varð
ótrúlegur hagvöxtur alþýðulýðveldisins sem leiddi til gríðarlegra
breytinga á lífskjörum almennings.
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OCTINOXATE & OXYBENZONE
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ÞRAUTIR

Norðaustan 3-10 m/s og
súld eða rigning austan
til. Víða skúrir fram eftir
kvöldi, en þurrt og bjart
veður á Breiðafirði og
Vestfjörðum. Skúrir
um vestanvert landið
síðdegis á morgun og
styttir upp austan til
annað kvöld. Hiti frá 8
stigum við norður- og
austurströndina upp í
18 stig á Suðvestur- og
Vesturlandi.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Kveynis átti leik gegn Bucis í
Klaipeda í Litháan árið 1978.
Hvítur á leik
1. Da4!! 1-0. 1...Bb5 er svarað
2. Dxb5!

Hvítur á leik

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

2

LÓÐRÉTT
1 Aflögu
2 Bæli
3 Blóm
4 Skel
7 Hvel
9 Ól
12 Móska
14 Ástæður
16 Tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 afrás, 5 fló, 6 kk, 8 gestur, 10 at, 11 ari,
12 munn, 13 gróm, 15 söðull, 17 karla.
LÓÐRÉTT: 1 afgangs, 2 flet, 3 rós, 4 skurn, 7
kringla, 9 taumur, 12 móða, 14 rök, 16 ll.

Skák

LÁRÉTT
1 Dren
5 Skordýr
6 Tveir eins
8 Aðkomandi
10 Stríðni
11 Fugl
12 Gin
13 Botnfall
15 Reiðtygi
17 Kvk. nafn

Pondus

Eftir Frode Øverli

Góðan
daginn!

agn
Meira m
verð

Pabbi!
Geturðu
keyrt
mig í …

Bíddu! Leyfðu
honum að fá
heyrnina fyrst!

Betra

MEÐ PUMPU
Gelgjan
Palli, gætirðu …?

898 kr./1 l

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jamm.

Klikk!

Smell!
Smell!
Smell!

Það er eitthvað virkilega rangt
við að þurfa hjálp frá barninu
sínu til að opna barnalæsinguna á sjónvarpinu.
Skrun
skrun

Head & Shoulders Sjampó
Classic Clean, með pumpu, 1 l

Klikk!

EKKERT

BRUDL

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Barnalán
Pabbi, ég þarf
meiri vasapening.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Solla, það eru mikilvægari hlutir í lífinu
en peningar.

Einmitt!

Og ég get ekki keypt
neinn þeirra ef ég fæ
ekki meiri vasapening!

Sófadagar
20% AFSLÁTTUR

NOMA 3 SÆTA

Láttu lífið leika við þig í sófa frá Vogue fyrir heimilið.
Komdu og skoðaðu, mikið úrval.

Síðumúla 30 - Reykjavík | Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri | Sími 462 3504
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„Ég hef ekki trú á að maður eigi að ritskoða sig mikið,“ segir Sigga Björg sem sýnir verk bæði á Djúpavík á Ströndum og á Höfn í Hornafirði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samtal á milli landshluta
Sigga Björg sýnir
verk á Djúpavík
og Höfn í Hornafirði. Málaði mynd
á veggi gamallar
síldarverksmiðju
og litlar myndir
eru á veitingastað.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

M

yndlistarkonan
Sig ga Björg
Sigurðardóttir
sýnir verk sín
í sitt hvorum
landshlutanum,
á Djúpavík á Ströndum og Höfn í
Hornafirði. Sýningarnar standa í
allt sumar.
Á Djúpavík gerði Sigga Björg risastóra mynd á veðraða tréveggi í
gömlu Síldarverksmiðjunni. „Það er
frábært tækifæri að fá að vinna inni í
svona rými. Ég fór á staðinn, teiknaði
og starði á vegginn. Í þessu ferli urðu
til margar myndir sem tengdust,“
segir hún. „Meðan ég vann var ég
mikið að hugsa um hvernig það er
að búa á afskekktum stað eins og
þessum og hvernig maður tengir þá
við heiminn. Í þessu vinnuferli varð
síðan til verkið Signal sem ég vann
beint á vegginn.“
Á Höfn í Hornafirði sýnir Sigga
Björg fjölda lítilla mynda. „Þegar ég
sýni er ég yfirleitt að mála á veggi eða
búa til innsetningar og hef þá gríðarlegt frelsi. Á Höfn sýni ég á veitinga-

EF ÉG VÆRI BARA
AÐ SÝNA EITTHVAÐ
SEM ER FALLEGT UPPI Á VEGG
ÞÁ VÆRI ENGINN SANNLEIKUR
Í ÞVÍ.

stað og varð að tipla á tánum innan
um borð og stóla og veggi sem búið
var að mála í fallegum antíklit. Mér
finnst mjög skemmtilegt hversu
miklar andstæður eru í þessum
tveimur sýningum. Á Vestfjörðum
var ég í drullugallanum í kulda að
mála risamynd með algjört frelsi og
svo kom ég inn á þennan fína stað
á Höfn með litlar myndir. Ég setti
28 litlar myndir upp um nótt þegar
veitingastaðurinn var lokaður. Þær
myndir eru í ákveðnu samtali við
þessa stóru veggmynd fyrir vestan.
Þesar sýningar eru í mínum huga
samtal á milli landshluta.“

Rannsakar mannlegt eðli
Myndheimur Siggu Bjargar er mjög
sérstakur og þar eru alls kyns furðuverur áberandi. „Þetta er myndheimur sem hefur þróast síðan ég
var krakki. Ég hef alltaf teiknað en
myndirnar hafa breyst í áranna
rás,“ segir hún. „Í verkum mínum
er ég alltaf að skoða hvernig fólk
tengist, hvernig samskipti þess eru
og hversu skrýtin hegðunarmynstur
fólk getur farið í. Ég tekst á við allan
skala tilfinninga sem fylgja því að
vera manneskja, rannsaka mannlegt eðli og mannlega hegðun sem
stundum getur verið óþægileg, sem
mér finnst einmitt afar áhugavert.“
Leitar að sannleika
Hún er spurð hvort hún viti

nákvæmlega hvað verurnar á
myndum hennar tákni. „Stundum
og stundum ekki,“ segir hún. „Ég
vil ekki negla neitt niður. Ég teikna
fígúratíft og vinn svo hratt að myndefnið er oft tengt einhverju sem er í
kringum mig eða einhverju sem er
mjög persónulegt og algjörlega óritskoðað. Stundum verður til eitthvað
sem er óþægilegt og maður vill jafnvel ekki horfa á það. Ég hef ekki trú á
að maður eigi að ritskoða sig mikið
sem listamaður. Ef ég væri bara að
sýna eitthvað sem er fallegt uppi á
vegg þá væri enginn sannleikur í því.
Í gegnum verk mín er ég að leita að
einhvers konar sannleika.“

Samvinna í Svíþjóð
Sigga Björg hefur sýnt verk sín víða,
bæði hér og erlendis. Listasafn
Íslands og Listasafn Reykjavíkur
eiga eftir hana verk sem og erlend
opinber söfn. Fyrir þremur árum
sýndi hún í Teckningsmuseet í Svíþjóð ásamt finnsku listakonunni
Katja Tukiainen. „Okkur var boðið
að sýna þar og vinna í safninu. Við
þekktumst ekkert en unnum ekki
bara saman heldur bjuggum líka
saman í nokkrar vikur. Verk okkar
eru ólík en vinnuferli okkar er
nánast það sama; við erum alltaf
að. Við skiptum veggjum safnsins
á milli okkar og verkin kölluðust
á. Bera Nordal, safnstjóri Nordiska
Akvarellmuseet, sá sýninguna og
bauð okkur í kjölfarið að koma og
vinna saman og sýna þar. Sú sýning
var fyrir ári síðan. Þar sýndum við
verkin okkar bæði í sitthvoru lagi en
gerðum svo saman risavaxna veggmynd. Við fengum sal með sex metra
háum veggjum og unnum beint á þá.
Hvorug okkar er mikið fyrir að vinna
með öðrum en þetta gekk allt alveg
furðulega vel. Við þurftum ekkert að
ræða hlutina heldur byrjuðum bara
að teikna, þetta var algjörlega sjónrænt samtal .“

Verkið Signal á Djúpavík en Sigga Björg vann það beint á vegginn.

Verkið Framsæti er á sýningu á Höfn í Hornafirði.
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HELGARTÓ
ÓNLEIKAR ME
EÐ ALÞJÓ
ÓÐLEGA VIÐU
URKENNDU
UM ORGANIS
STUM
AGA KL. 12 OG SUNNU
UDAGA KL. 17
7
LAUGARDA
22. / 23. júní

Björn Steinar Sólbergsson organisti við Hallgrímskirkju í Reykjavík, Íslandi

29. / 30. júní

Mattias Wager, dómorganisti við Storkyrkan í Stokkhólmi, Svíþjóð

6. /7. júlí

Johannes Skoog, konsertorganisti, Svíþjóð

13. / 14. júlí

Johannes Zeinler]ƂÕÃÌÕÀÀ]£°ÛiÀs>Õ> >wƂÍsi}ÕÀ}ii««

20. / 21. júlí

Yves RechtsteinerÃiÀÌÀ}>ÃÌ]À>>`

ÓÇ°ÉÓn°Ö

sabelle Demers]>>`ÃÕÀÃiÀÌÀ}>ÃÌ}À}i«ÀviÃÃÀ1-Ƃ

3. / 4. ágúst

Lára Bryndís Eggertsdóttir]À}>ÃÌÛs>>ÀÕ«>Û}]Ã>`

10. / 11. ágúst

Susannah Carlsson, dómorganist við Lundardómkirkju, Svíþjóð

>ÀÌÀiÃ]À>>`Óä£n

£Ç°É£n°?}ÖÃÌ Johannes Geffert]ÃiÀÌÀ}>ÃÌvÀ? ]0ßÃ>>`
25. ágúst

Mattias Wager, dómorganisti við Storkyrkan í Stokkhólmi, Svíþjóð

HÁDEGISTÓN
NLEIKAR MEÐ ÍS
SLENSKUM ORGANISTUM FIMMTUDAGA KL. 12
27. júní
4. júlí
11. júlí
£n°Ö
25. júlí

1. ágúst
n°?}ÖÃÌ
15. ágúst
22. ágúst

Tuuli Rähni]À}>ÃÌÛsÃ>v>Às>ÀÀÕ
Guðmundur SigurðssonÀ}>ÃÌÛs>v>Àv>Às>ÀÀÕ
Eyþór Franzson WechnerÀ}>ÃÌÛs `ÕÃÀÕ
Jón Bjarnason, organisti við Skálholtsdómkirkju ásamt Jóhanni Inga Stefánssyni ÌÀ«iÌ}
Vilhjálmi Ingva SigurðssyniÌÀ«iÌ
Ágúst Ingi Ágústsson organisti, Reykjavík með Lene Langballe, sink/ cornett- og
Ly>ÕÌÕi>À>] >ÀÕ
Steinar Logi Helgason organisti í Reykjavík og Fjölnir Ólafsson, Örn Ýmir Arason og
Hafsteinn Þórólfsson barítónar
Guðný Einarsdóttir organisti við Háteigskirkju í Reykjavík
Kitty Kovacs organisti við Landakirkju í Vestmannaeyjum
Eyþór Ingi Jónsson organisti við Akureyrarkirkju

HÁDEGISTÓ
ÓNLEIKAR ME
EÐ SCHOLA
A CANTORUM
M MIÐVIKUDAGA KL. 12
2
-V >V>ÌÀÕ]>iÀÀ>}ÀÃÀÕ]Ãi Ìs ivÕÀßÃ>ÀÛsÕÀi}>ÀvÞÀÀ
Ã}Ã] i`ÕÀÃÌÕÌÌ> ?`i}ÃÌi>>>sÛÕ`>}>ÃÕ>ÀvÀ?ÓÈ°ÖqÓn°?}ÖÃÌ°
0iÃÃÀÌi>À]ÃiÖiÀÕ >`ÀiivÌ>?ÀsÀs] >v>>v>Ìs>ÛÃC`>°
ÀyÞÌÕÀ«iÀÕÀÃiÃÀ>À}iÀi`À>ÀÀÌÃÌ>À]°>°ivÌÀB`i] ÞÀ`] ÀÕV iÀ°y°
?Ã>ÌvLÀiÞÌÌÕÖÀÛ>>vÌÃÌÃiÃÀ>ÌÃ?`>°-ÌÀ>`ÀÃÃvÀ?Õ«« >wiÀÀsÕÀ
ÊÃiÃÃ° vÌÀÌi>>LßsÕÀÀÕ««?>vwÃ«>}Ã«>ÃÕsÕÀÃ>ÀÕ>À°

LISTVINAFELAG.IS SCHOLACANTORUM.IS

Miðasala við innganginn 1 klst. fyrir tónleika og á midi.is
Hádegistónleikar – 30 mín: 2500 kr - Schola cantorum – 30 mín: 2700 kr.
Sunnudagstónleikar –60 mín: 3000 kr.
Listrænn stjórnandi: Hörður Áskelsson /
Listrænn gestastjórnandi 2019: Mattias Wager, dómorganisti við Storkyrkan í Stokkhólmi, Svíþjóð
Framkvæmdastjóri: Inga Rós Ingólfsdóttir
Tónleikastjórar 2019: Sólbjörg Björnsdóttir & Pétur Oddbergur Heimisson

Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði
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ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR
www.dorma.is
VEFVERSLUN

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

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

MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Freistandi Mánudagur
útsölutilboð

Sumar
útsala

22. JÚLÍ 2019

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

10.55 HM í sundi Bein útsending
frá HM í sundi í Suður-Kóreu.
13.05 Útsvar 2015-2016 Fljótsdalshérað - Snæfellsbær
14.10 Enn ein stöðin
14.35 Maður er nefndur Kristján
Kristjánsson Í þessum þætti ræðir
Eva Ásrún Albertsdóttir við Kristján Kristjánsson tónlistarmann og
kaupmann. Kristján segir frá ætt
sinni og uppruna og æskuárunum í
Sandgerði. Hann segir frá tvöföldu
harmónikunni sem hann eignaðist
10 ára gamall og frá námi sínu í
harmónikuleik og klarinettuleik.
Kristján ræðir um tónlistarnám
sitt í New York, tónlistarferilinn og
KK sextettinn sem hann stofnaði.
Hann talar um Verðlistann sem
hann stofnaði ásamt eiginkonu
sinni og veiðibúðina Litlu fluguna
sem hann rak um tíma. Dagskrárgerð: Ásgrímur Sverrisson.
15.10 Út og suður
15.35 Af fingrum fram Helgi
Pétursson
16.20 Til Rússlands með Simon
17.20 Ferðalok Bardaginn við
Markarfljót
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
18.27 Klingjur
18.38 Mói
18.50 Bækur og staðir Möðruvellir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 8 dagar - Til tunglsins og
heim á ný Ný heimildarmynd í
tveimur hlutum frá BBC um leiðangur Apollo 11 til tungslins árið
1969 þegar geimfarar lentu í fyrsta
sinn á yfirborði tunglsins. Myndin
er framleidd í tilefni þess að í ár
eru 50 ár liðin frá leiðangrinum.
20.55 Hið sæta sumarlíf
21.10 Sýknaður Önnur syrpa
þessara norsku spennuþátta um
Aksel Borgen, sem flytur aftur til
heimabæjar síns tuttugu árum
eftir að hann var sýknaður af
ákæru um að hafa myrt kærustu
sína. Málið er enn óleyst og Aksel
er staðráðinn í að komast að því
hvað gerðist í raun og veru. Aðalhlutverk: Nicolai Cleve Broch, Lena
Endre og Anne Marit Jacobsen.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.
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 LA to Vegas
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 Gordon, Gino and Fred.
Road Trip
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 (16:24)
01.50 NCIS. Los Angeles
02.35 For the People
03.20 Star
04.05 i’m Dying up here

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Grey’s Anatomy
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Catastrophe
10.05 Grand Designs
11.00 The Great British Bake Off
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 Britain’s Got Talent
14.10 Britain’s Got Talent
14.35 Foster
16.25 Manstu
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
18.55 Veður
19.00 Modern Family
19.20 Grand Designs Australia
20.15 Suits
21.00 The Son
21.45 Snatch
22.30 60 Minutes Vandaður
þáttur í virtustu og vinsælustu
fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar
sem reyndustu fréttaskýrendur
Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar.
23.15 Our Girl
00.10 Jett
01.00 Knightfall
01.45 How to Talk to Girls at
Parties
03.25 Keeping Faith
04.20 Keeping Faith Stórgóðir
þættir um lögfræðinginn Faith
sem býr í friðsælum smábæ.
Við fyrstu sýn virðist líf hennar
fullkomið en þegar eiginmaður
hennar hverfur sporlaust snýst
veröld hennar á hvolf. Upp kemst
um tvöfalt líf eiginmannsins og
það reynir á Faith að halda réttri
stefnu bæði í starfi og einkalífinu
á sama tíma og hún reynir að
komast að hinu sanna um hvarfið.

GOLFSTÖÐIN
06.00 The Open Championship
Útsending frá lokadegi Opna
breska meistaramótsins.
11.00 Dow Great Lakes Bay Invitational Útsending frá Dow Great
Lakes Bay Invitational á LPGA
mótaröðinni.
13.00 Barbasol Championship
Útsending frá lokadegi Barbasol
Championship á PGA mótaröðinni.
16.00 PGA Highlights
16.55 The Open Championship
21.55 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
22.45 PGA Highlights
23.40 Champions Tour Highlights
Svipmyndir frá helstu mótunum í
Champions Tour.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Íslensk lög frá
sjöunda áratugnum
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Í öðrum heimum
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
20.35 Hátalarinn
21.30 Kvöldsagan. Ósjálfrátt
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.05 Tommi og Jenni. Willy
Wonka og súkkulaðiverksmiðjan
13.25 3 Generations
15.00 Crazy, Stupid, Love
17.00 Tommi og Jenni. Willy
Wonka og súkkulaðiverksmiðjan
18.25 3 Generations
20.00 Crazy, Stupid, Love
22.00 99 Homes
23.55 The Girl With All the Gifts
01.45 The 15:17 to Paris
03.20 99 Homes

STÖÐ 3
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

STÖÐ 2 SPORT
07.15 Liverpool - Borussia Dortmund Útsending frá æfingaleik.
08.55 Liverpool - Sevilla Útsending frá æfingaleik.
10.35 Fylkir - Selfoss Útsending
frá leik í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna.
12.15 Juventus - Tottenham Útsending frá leik á International
Champions Cup.
13.55 Grótta - Víkingur Ó. Útsending frá leik í Inkasso deild karla.
15.35 KA - ÍA Útsending frá leik í
Pepsi Max deild karla.
17.15 KR - Stjarnan Útsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
18.55 HK - FH Bein útsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
21.15 Pepsi Max mörk karla
22.45 Liverpool - Sevilla

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

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

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

FM 102,9 Lindin

-36%

-37%
ALUMEDIC

ERGOMEDIC
100-2/100-3

139.900 kr.

fullt verð 222.900 kr.

119.900 kr.

Höfuðpúði seldur sér.

fullt verð 189.900 kr.

FAGAÐILAR MÆLA
MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

-30%

H1

RAFMAGNSBORÐ
120x80

52.900 kr.

TN MÖPPUSKÁPAR OG HIRZLUR

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 Sími: 564-5040 www.hirzlan.is

ÚTSALA
SAL
LA ÚTSA
ÚTSALA
Ú
TSA

VELTITÆKNI

VELTITÆKNI

%

HÁGÆÐA
SKRIFSTOFUSTÓLARNIR
FRÁ WAGNER
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MÁNUDAGUR

Víkingaklappar
„strákana okkar“
í bryggjustaura

40%

Jóhann Sigmarsson og Ksenija Zapadenceva takast með vélsög
á við massífa, aldargamla tréstólpa úr Reykjavíkurhöfn sem þau
vonast í krafti hópfjármögnunar til að verði að sjö olíubornum
eftirmyndum „strákanna okkar“ í miðju víkingaklappi.

SUMMER bekkur. L150 cm.
32.900 kr. Nú 19.900 kr.

útsala
sparaðu allt að

70%
af völdum vörum

50%

60%

FLORENCE ljósakróna. Ø50 cm.
44.995 kr. Nú 17.998 kr.

HAVANA garðstóll. 12.900 kr.
Nú 6.450 kr.

50%
ARISTA garðstóll.
14.900 kr. Nú 7.450 kr.

40%
PRIMA blómavasi. Ø33xH49 cm.
12.995 kr. Nú 7.797 kr.

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

É

g hef verið að undirbúa þetta lengi og er
næstum því búinn með
Ara Skúlason sem liggur
núna á maganum og
er að láta snyrta á sér
hendurnar í víkingaklappinu,“
segir Jóhann Sigmarsson um fyrsta
landsliðsmanninn af sjö sem hann
stefnir á að höggva í aldargamalt
timbur úr Reykjavíkurhöfn.
Jonni, eins og hann er alltaf kallaður, fékk hugmyndina að því að
reisa frægðarför íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu á EM
sumarið 2016 verðugan og gegnheilan minnisvarða eftir að ljóst
varð að liðið kæmist á HM 2018.
Víkingaklappið og frægðarför
karlalandsliðsins á EM komu slíku
róti á huga Jonna að honum fannst
annað ómögulegt en að höggva
„strákana okkar“ með sínu lagi í
timbur sem honum finnst kallast
á við úthald og seiglu landsliðsins.

HÚH!
„Þegar þeir komust á HM fannst
mér þurfa að gera höggmyndir af
þessum hetjum,“ segir Jonni í samtali við Fréttablaðið og bætir við
að honum hafi þótt massíft og sjóbarið timbrið tilvalinn efniviður í
listaverkið sem hann sér ekki síst
fyrir sér sem minnisvarða um víkingaklappið.
„Þetta víkingaklapp sem varð
heimsfrægt fangar einhvern veginn
þessa sterku tilfinningu og gagnkvæmu hvatningu sem tengdi leikmenn og áhorfendur saman,“ segir
Jonni sem treystir á að „húh-ið“
bergmáli enn með þjóðarsálinni
þannig að almenningur muni
leggja honum lið svo þessi hugmynd hans geti orðið að hátimbruðum raunveruleika.
Þarf að safna 4 milljónum
„Við ákváðum að reyna að gera
þetta með hópfjármögnun og leita
til þjóðarinnar,“ segir Jonni um
söfnun sem er komin í gang á
Karolinafund.com (https://
www.karolinafund.com/
project/view/2525) og leggur áherslu á að honum og
hans fólki muni ekki takast
ætlunarverkið án stuðnings
almennings.
„Það væri gott að fá
bara þjóðina til þess
að standa á bak
við þetta enda eru
þetta náttúrlega
strákarnir okkar,“
segir Jonni sem
lítur á verkið sem
g jöf þjóðar innar
til KSÍ og í raun til
sjálfrar sín um leið.
Söfnunin hófst í síðustu viku og þótt enn sé
langt í land og 75 dagar
til stefnu hafa Jonni og

Jonni hefur um árabil fengist við listsköpun úr gömlu timbri og tekst nú á við
sjö gegnheila landsliðsmenn í Vilnius með hjálp eiginkonunnar Kseniju.

ÞAÐ VÆRI GOTT AÐ FÁ
BARA ÞJÓÐINA TIL
ÞESS AÐ STANDA Á BAK VIÐ
ÞETTA ENDA ERU ÞETTA
NÁTTÚRLEGA STRÁKARNIR
OKKAR.

konan hans, Ksenija Zapadenceva,
þegar lagt til atlögu við drumbana ógurlegu á vinnustofu sinni í
Vilnius í Litháen þar sem þau búa.
„Við erum aðallega tvö í
þessu, hjónin, en síðan fáum
við aðstoðarmenn þegar
á þarf að halda. Þetta eru
náttúrlega massífir drumbar sem erfitt er við að eiga.
Þetta er enginn korkur,“ segir
Jonni sem þar fyrir utan
getur vegna fötlunar
aðeins beitt annarri hendinni.

Tilbúinn fyrir
tréverk
„Dr umbar nir
eru þéttvaxnir og
búnir að taka á sig
Landsliðsmaðurinn
Ari Freyr Skúlason er
sá fyrsti sem tekur
á sig mynd úr trédrumbunum.

ansi mikið veður í gegnum tíðina og
fara í gegnum tvær heimsstyrjaldir,“ segir Jonni sem hefur um árabil
unnið með timbur sem á sér langa
sögu. „Þannig að þeir munu standa
allt af sér áfram,“ heldur Jonni
áfram og er þess fullviss að veðrað
timbrið muni ekki síður standast
veður og vinda sem útilistaverk
ofansjávar.
Jonni og Ksenija hefla þurrkaða
drumbana og líma saman í klumpa
þangað til rúmlegri líkamsstærð sjö
landsliðsmanna er náð. Þá er hver
klumpur sagaður til með keðju- og
fjölsög eftir ljósmyndum af viðkomandi.

Olíubornar hetjur
„Síðan pússum við þá og gætum að
hverju smáatriði þannig að ekki fari
á milli mála hver maðurinn er. Allur
frágangur verður unnin í höndunum og höggmyndirnar verða olíubornar fimm sinnum til þess að ná
góðri og lifandi áferð.“
Jonni segir Guðna Bergsson,
formann KSÍ, hafa tekið vel í hugmyndina sem hann bar undir
Guðna um leið og minnisvarðinn
fór að taka á sig mynd í huga hans.
„Hann Guðni hefur nú þegar einhvern stað í huga í grennd við
Laugardalsvöllinn og ég ætla bara
að leyfa stjórn KSÍ að grúska í þessu
að finna strákunum góðan stað þar
sem þeir geta vonandi staðið um
ókomna tíð.“
toti@frettabladid.is
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10 nýjungar frá
Ella‘s Kitchen
Fingramatur

Ávaxta- og
grænmetisskví sur

Grænmetisskví sa

Kvöldverðaskví sa

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Guðmundar
Brynjólfssonar

Árekstur

S

amkvæmt skoðanakönnunum
er alltaf verið að keyra aftan á
Sjálfstæðisflokkinn og Sjálfstæðisflokkurinn sífellt að aka
yfir eigin flokksmenn. Og aftan á
málgagn sitt. Alltaf er flokkurinn í
órétti sama hvað á gengur, en það er
allt í lagi því allir árekstrar eru út af
einhverjum vitleysing sem er bara
að reyna að skemma fyrir flokknum. Nú virðist til dæmis miðstöðin
ónýt í apparatinu og miðstýringin
leitar aðeins til hægri.
Afleiðing þessa er að flokkurinn
þjappast saman, hann er að verða
óttalegur stubbur. Hann er orðinn
eins og kubbslegur hundur. En
geltir samt. Reyndar hefði hann
ekki nokkra ástæðu til að gelta
nema vegna þess að eftir einn
áreksturinn hrökk af vagninum
einn vitleysingur. Sú er í eilífu
skaðabótaþvargi við flokkinn, sem
á sér ekki viðreisnar von.
Í vagni Sjálfstæðisflokksins, í
farangursgeymslu nánar tiltekið,
eru tveir vitleysingar. Það var klókt
hjá flokknum að hafa þá í afturendanum, þannig taka þeir alltaf
dálítið af högginu sem myndast
þegar aftanákeyrslurnar dynja
á flokknum. Þessir vitleysingar
skriðu sjálfir ofan í skottið þannig
að ekki er við Sjálfstæðisflokkinn
að sakast í þeim efnum og reyndar
kemur þetta honum einnig til góða
með þeim hætti að hann þarf ekki
að vera með þessi nútíma varadekk
sem flestir kalla aumingja.
Alvarlegustu árekstrarnir sem
Sjálfstæðisflokkurinn lendir í eru
við áttavillta anarkista á óskoðuðum hippavagni. En það eru nú ekki
minnstu vitleysingarnir. Þrátt fyrir
að Sjálfstæðisflokkurinn sé í órétti
ná farþegarnir í hinu ökutækinu að
slíta æruna hver af öðrum með því
að saka þann sem var undir stýri
um að hafa verið ölvaður. Samt
skiptust þeir á að aka.
Já, vitleysingarnir eru jafnvel búnir að eyðileggja langþráð
sumarfrí Sjálfstæðisflokksins.

Verð áður:

1.990

...af netpökkum
í farsímann hjá
Nova!
2 fyrir 1 af mánaðarlegri áfyllingu
í frelsi og netpökkum í áskrift í allt
sumar hjá Nova.

990
KR/KG
KR/K
KG

LÍFIÐ ER

Komdu í hóp ánægðustu
viðskiptavina á Íslandi
í farsímaþjónustu!

GOTTERÍ
Sæktu
Nova appið

50%

AFSLÁTTUR

Verð áður:

1.990

990
KR/KG

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

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

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sumar í
Reykjavík
Reykjavík iðaði af mannlífi um helgina en rjómablíða lék við borgarbúa. Börn og fullorðnir léku sér
á umhverfislistaverkinu Þúfunni, sem staðsett er á
Granda, fjöldi fólks gekk upp og niður Laugaveginn og stíginn var dans við höfnina. Stefán Karlsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, festi stemninguna
á filmu.

