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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Stein-
grímsson skrifar um vonina. 9 

SPORT Leikmenn hafa 
gengið kaupum og sölum 
þetta sumarið eins 
og venjan er. Ljóst 
er að sum munu 
heppnast en önnur 
ekki. 12

TÍMAMÓT Deila draumum, 
óskum og löngunum í lifandi 
listaverki. 14

MENNING Fígúrur Steinunnar á 
þaki Arnarhvols prýða miðbæ-
inn og vekja verðskuldaða 
athygli. 18

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK  
●  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

www.kronan.is

399 
kr.
pk.

Jiffy pop

Hrista
hrista

hrista

Fleiri myndir frá Kátt á Klambra er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

 Strákarnir í BMX Brós komu fram á barna- og fjölskylduhátíðinni Kátt á Klambra í gær við mikinn fögnuð áhorfenda. 
Hátíðin fór fram í fjórða skipti á Klambratúni og lagði fjöldi fólks leið sína á túnið þrátt fyrir vætu í höfuðborginni. 
Boðið var upp á af þreyingu fyrir börn á öllum aldri þar sem allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

STJÓRNMÁL „Inni á miðju kjörtíma-
bili er almennt við því að búast að 
ríkisstjórnarflokkar gefi eitthvað 
eftir,“ segir Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, um 
niðurstöður nýrrar könnunar sem 
Zenter rannsóknir gerðu fyrir Frétta-
blaðið.

Sjálfstæðisf lokkurinn mælist 

enn stærsti flokkurinn en 20,5 pró-
sent þeirra sem taka afstöðu styðja 
flokkinn. Fylgi flokksins minnkar 
frá könnun sem var gerð í síðasta 
mánuði þegar það var 22,6 prósent.

„Hafandi sagt það þá er það alveg 
augljóst að við erum ekki ánægð 
með að sjá tölur sem eru undir 
síðustu kosninganiðurstöðum. Við 

teljum að við séum að vinna góða 
vinnu sem muni skila sér þegar upp 
er staðið,“ segir Bjarni.

Í könnuninni var einnig spurt 
hvað fólk hefði kosið í alþingis-
kosningunum 2017. Af þeim sem 
kusu Sjálfstæðisflokkinn þá styðja 
69,5 prósent flokkinn nú. Hins vegar 
styður 21,1 prósent af þeim nú Mið-

flokkinn. „Ég hef séð kannanir fyrir 
ekki svo löngu þar sem margir sem 
áður kusu Miðflokkinn ætluðu að 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn og öfugt. 
Þetta eru bara dæmigerðar sveiflur 
inni á miðju kjörtímabili.“ 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Miðflokksins, segist telja 
að orkupakkamálið sé að hafa áhrif. 

„En kannski ekki bara út af því máli 
sjálfu heldur meira út af því að við 
viljum vera prinsippf lokkur. Það 
sem ég vona er að menn séu að meta 
það við okkur að við séum flokkur 
sem stendur við sín prinsipp. Það 
birtist í orkupakkamálinu en mun 
gera það líka í fleiri málum.“
– sar / sjá síðu 4

Sjálfstæðismenn tapa til Miðflokks
Rúmlega fimmtungur þeirra sem kusu Sjálfstæðisflokkinn í alþingiskosningunum 2017 mundu nú kjósa Miðflokkinn. Formaður 
Sjálfstæðisflokksins segist ekki ánægður með að mælast undir kjörfylgi en þetta séu dæmigerðar sveiflur á miðju kjörtímabili.

FÓTBOLTI  Sameiginlegt lið KF og 
Njarðvíkur tók þátt í Rey Cup, sem 
er merkilegt fyrir þær sakir að KF 
er úr Fjallabyggð og eru 442 kíló-
metrar á milli staðanna samkvæmt 
vef Vegagerðarinnar. 

Samstarfið kemur þannig til að 
liðin öttu kappi á Álftanesi í sjö 
manna bolta í júní og ákváðu – 
nánast í miðjum leik – að sameina 
krafta sína á Rey Cup sem lauk í gær. 
Liðið vann tvo leiki, gerði tvö jafn-
tefli og tapaði þremur. 

Með hjálp samfélagsmiðla kynnt-
ust stelpurnar í aðdraganda móts-
ins en gátu eðlilega ekki æft saman.

Nánar er fjallað um þessa ein-
stöku sameiningu í íþróttafréttum 
dagsins. – bb / sjá síðu 10

Sameinaðar og 
glaðar þó langt 
sé á milli



Veður

Austlæg átt 5-10 í dag. Líkur á 
skúrum sunnan- og vestanlands og 
möguleiki á þrumuveðri síðdegis. 
Annars skýjað með köflum og yfir-
leitt þurrt, en þokubakkar austan 
til á landinu og við Húnaflóa. 
SJÁ SÍÐU 16

Þoka á Straumnesfjalli

 Það er heldur draugalegt um að litast við gömlu herstöðina á Straumnesfjalli í Aðalvík á Hornströndum. Bandaríkjaher starfrækti þarna ratsjár-
stöð á árunum 1957-1961 en nú er staðurinn helst viðkomustaður göngufólks sem notar meðal annars veg frá hernum. MYND/GARPUR I. ELÍSABETARSON  

HAFNARFJÖRÐUR „Það er að verða til 
þarna mjög sérstakt og skemmtilegt 
samfélag með tilkomu Lífsgæða-
seturs. Það er dásamlegt að sjá líf 
færast aftur í húsið,“ segir Rósa 
Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri Hafn-
arfjarðar, um nýtt hlutverk St. Jós-
efsspítala.

Að undanförnu hefur verið unnið 
að endurbótum á spítalanum sem 
staðið hefur auður frá því að hann 
hætti rekstri 2011. Hafnarfjarðarbær 
eignaðist húsnæðið árið 2017 og var 
í framhaldinu ákveðið að þar yrði 
starfrækt Lífsgæðasetur en undir-
búningur verkefnisins hefur staðið 
yfir frá því í byrjun síðasta árs.

„Það var auglýst eftir áhugasöm-
um aðilum til að taka rými á leigu. 
Það hefur gengið mjög vel og færri 
sem komust að en vildu í fyrstu 
atrennu,“ segir Rósa.

Ákveðið var að vinna að endur-
bótunum í áföngum og byrja á einni 
hæð. „Fyrstu aðilarnir eru komnir 
þarna inn, þetta er að verða tilbúið. 
Í byrjun september er ætlunin að 
þessi fyrsti áfangi í uppgerð húss-
ins verði tilbúinn og þá verði opnað 
með formlegum hætti.“

Bæjarbúum gefist þá tækifæri til 
að skoða húsið sem þeim sé svo annt 
um og sjá hvernig til hafi tekist við 
endurbæturnar.

„Við gerðum líka nýverið samn-
ing við Leikfélag Hafnarfjarðar sem 
hefur verið á hrakhólum með hús-
næði í mörg ár um að það fái tíma-
bundin afnot af kapellunni. Þannig 
að það mun færast mikið líf og fjör 
í húsið en fyrst og fremst er verið að 
hefja það aftur til vegs og virðingar.“

Þá auglýstu Ríkiskaup í síð-
ustu  viku húseignina Suðurgötu 
44 til sölu. Húsið, sem áður hýsti 
meðal annars skóla St. Jósefssystra 

og læknastofur, stendur gegnt 
spítalanum. Samkvæmt breyttu 
deiliskipulagi er gert ráð fyrir að 
húsnæðinu verði breytt í íbúðarhús 
með allt að tólf íbúðum í því skyni 
að stuðla að þéttingu byggðar.

„Íbúðir þarna hljóta að verða 
mjög spennandi kostur því þessi 
reitur er að gjörbreytast frá því að 
hafa verið sögufræg hús sem voru 
farin að drabbast niður í það að 
þarna byggist upp skemmtilegt 
samfélag og íbúðir alveg í miðbæ 
Hafnarfjarðar.“

Samkvæmt auglýsingu er húsið 

nokkuð illa farið og þarfnast tölu-
verðra lagfæringa. Húsið er alls 
um 885 fermetrar og er ásett verð 
145 milljónir króna. Í úttekt sem 
Minjastofnun gerði á húsinu árið 
2015 segir að það hafi gildi vegna 
menningarsögu og byggingarlistar. 
Var mælt með því að gert yrði við 
húsið og því fundið verðugt hlut-
verk. sighvatur@frettabladid.is

Segir dásamlegt að sjá 
líf færast í húsið á ný
Bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir skemmtilegt samfélag vera að myndast í 
St. Jósefsspítala sem hefur staðið auður frá 2011. Lífsgæðasetur mun taka þar 
til starfa í haust. Gert er ráð fyrir íbúðum í gömlu skólahúsi gegnt spítalanum.

Unnið hefur verið að endurbótum á húsnæði St. Jósefsspítala að undan-
förnu og styttist í að Lífsgæðasetur hefji þar starfsemi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Samkvæmt skipulagi á að breyta 
gamla skólahúsinu í íbúðarhúsnæði.

Rósa  
Guðbjartsdóttir.

UMHVERFISMÁL Einar Bárðarson 
hefur verið ráðinn framkvæmda-
stjóri Votlendissjóðs. Einar hefur 
að undanförnu starfað við ferða-
þjónustu og almannatengsl. Á 
árunum 2012-2015 var hann for-
stöðumaður Höfuðborgarstofu. 
Einar er með meistaragráðu í við-
skiptum og stjórnun frá Háskóla 
Íslands.

Markmið Votlendissjóðs, sem 
var stofnaður á síðasta ári, er að 
draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda úr náttúru Íslands með 
endurheimt votlendis. Talið er að 
um tveir þriðju af allri losun gróð-
urhúsalofttegunda hérlendis séu 
til komnir frá framræstu votlendi.

„Ég er stoltur yfir því trausti sem 
stjórn sjóðsins sýnir mér með því 
að fela mér þetta verkefni. Það er 
magnað að fá vettvang og erindi 
til þess að leggjast á árar með vís-
inda- og baráttufólki um allan 
heim í baráttunni gegn hlýnun 
jarðar,“ er haft eftir Einari í til-
kynningu. – sar

Einar ráðinn til 
Votlendissjóðs

FLUGSLYS Maðurinn sem lést í f lug-
slysi á Haukadalsf lugvelli á laugar-
daginn hét Sigurvin Bjarnason. 
Hann var 64 ára og lætur eftir sig 
eiginkonu, þrjú uppkomin börn og 
fimm barnabörn.

Flug vél sem Sig ur vin f laug 
hlekktist á í f lugtaki á Haukadals-
f lugvelli á Rangárvöllum. Lögreglu 
á Suðurlandi barst tilkynning um 
slysið kl. 14.23 á laugardag og að-
stoðuðu björgunarsveitir meðal 
annars á vettvangi. Flugmaðurinn 
var einn í vélinni og var úrskurð-
aður látinn á vettvangi.

Vettvangsrannsókn Rannsókn-
arnefndar samgönguslysa lauk 
seint aðfaranótt sunnudags.

„Það er mjög lítið að segja núna. 
Vett vangs rann sókn var lokið seint 
í nótt og f lakið f lutt í geymslu sem 
rann sóknar nefndin hefur,“ sagði 
Ragnar Guð munds son, f lugvéla-
verkfræðingur og rann sakandi á 
f lugs viði Rann sóknar nefndar sam-
göngu slysa, í gær.

Ragnar gat ekki sagt til um 
hversu langan tíma rann sóknin 
muni taka. Hann segir að það sem 
helst geti tafið rann sókn þessa 
slyss sé fjöldi f lug slysa undan farið 
sem séu til rann sóknar hjá nefnd-
inni.

Síðastliðinn f immtudag varð 
óhapp á sama stað þegar eins 
hrey f ils f lug vél hlek ktist á í 
lendingu. Snerist vélin með þeim 
afleiðingum að henni hvolfdi. Flug-
maðurinn, sem var einn í vélinni, 
slapp ómeiddur. – la

Lést í 
flugslysi

Sigurvin 
Bjarnason.
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VERTU Í SAMBANDI MEÐ SNJALLARI AYGO

AYGO

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
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AYGO státar af glæsilegu útliti og enn betra rými að innan og beinni tengingu við 
snjallsímann þinn svo að þú njótir ferðarinnar enn betur.

2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Aygo, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

Verð frá: 1.960.000 kr.

2 ÁRA ÞJÓNUSTA 3+4 ÁBYRGÐ
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JEEP ® RENEGADE
SUMARTILBOÐ

JEEP® RENEGADE LIMITED MEÐ TILBOÐSPAKKA - LISTAVERÐ:  5.702.000 KR. - TILBOÐSVERÐ: 5.390.000 KR.

JEEP® RENEGADE TRAILHAWK MEÐ TILBOÐSPAKKA - LISTAVERÐ: 6.202.000 KR. - TILBOÐSVERÐ: 5.690.000 KR.

Bjóðum nokkra Jeep® Renegade Limited og Trailhawk 
með tilboðspakka.  2.0 lítra dísel vél 140 hö. Limited - 170 hö. Trailhawk

 
9 gíra sjálfskipting, hátt og lágt drif, álfelgur, 7” upplýsinga- og 

snertiskjár og Bluetooth til að streyma síma og tónlist.

Tilboðspakki: Þægindapakki, LED ljósapakki, svart þak og  
8,4” upplýsinga- og snertiskjár (aðeins í Trailhawk.)*

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

 

*Aukahlutir ekki í tilboði: kajak og kajak festingar

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

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisf lokkurinn 
mælist enn stærsti f lokkur lands-
ins þrátt fyrir að fylgi hans dragist 
saman. Þetta sýna niðurstöður 
nýrrar könnunar sem Zenter rann-
sóknir gerðu fyrir Fréttablaðið. 
Flokkurinn mælist nú með 20,5 
prósent en var með 22,6 prósent 
í könnun í síðasta mánuði og 25,3 
prósent í kosningunum 2017.

Miðf lokkurinn er sá f lokkur 
sem bætir mestu við sig frá könn-
un síðasta mánaðar. Alls bætir 
f lokkurinn við sig 3,6 prósentum 
og mælist nú með 13,4 prósent. Í 
kosningunum 2017 fékk f lokkur-
inn 10,9 prósent.

Samfylkingin er næst stærsti 
f lok k u r landsins samk væmt 
könnuninni með 14,4 prósenta 
fylgi sem er nánast það sama og 
f lokkurinn mældist með í júní.

Píratar sem voru næst stærsti 
f lokkurinn í júní með 15,2 prósent 
missa nokkurt fylgi og fá nú 12,3 
prósent. Það er þó meira en f lokk-
urinn fékk í síðustu kosningum 
þegar hann fékk 9,2 prósent.

Samkvæmt könnuninni myndu 
aðeins 52,6 prósent þeirra sem 
kusu Vinstri græn 2017 kjósa 
f lokkinn nú. Tæp 17 prósent 
þeirra sem kusu Vinstri græn 
síðast styðja nú Pírata og 16 pró-
sent Samfylkinguna. Flokkurinn 
mælist nú með 12,9 prósent.

Fylgi annarra f lokka breytist 
minna en Viðreisn mælist nú með 
10,6 prósent og bætir 0,7 prósentu-
stigum við sig milli kannana. Þá 
bætir Framsóknarf lokkurinn við 
sig 1,1 prósentustigi og er nú með 
8,2 prósent.

Flokkur fólksins missir áfram 
fylgi og mælist nú með 3,2 prósent 
en fékk 4,3 prósent í júní. Aðrir 
f lokkar fá 4,6 prósent og þar af fær 
Sósíalistaf lokkurinn 2,7 prósent.

Stuðningur við f lokka er í 
sumum tilvikum afar mismun-
andi þegar kemur að ólíkum ald-
urshópum. Sjálfstæðisf lokkurinn 
nýtur aðeins stuðnings 7,2 pró-
senta hjá yngsta aldurshópnum, 
sem er 18-24 ára. Í öðrum aldurs-
hópum er stuðningur við f lokkinn 
á bilinu 19,3 til 24,1 prósent.

Svipaða sögu er að segja af Mið-
f lokknum. Stuðningur við hann 
er um 4-5 prósent í yngstu aldurs-
hópunum en 21,5 prósent hjá 
45-54 ára. Vinstri græn, Píratar og 
Viðreisn njóta hins vegar mests 
stuðnings meðal yngstu kjósend-
anna. Rúm 22 prósent í yngsta ald-
urshópnum styðja Vinstri græn og 
rúm 19 prósent Pírata. Fylgi Pírata 

er raunar svipað í aldurshópunum 
25-34 ára og 35-44 ára en minnkar 
nokkuð hjá þeim sem eldri eru.

Fylgi Vinstri grænna í öðrum 
aldurshópum er á bilinu 9-14 pró-
sent. Viðreisn mælist með 14 pró-
sent hjá 25-34 ára en á bilinu 6-10 
prósent hjá öðrum aldurshópum.

Könnunin var f ramk væmd 
24.- 26. júlí síðastliðinn og var 
send á tvö þúsund einstaklinga í 
könnunarhóp Zenter rannsókna. 
Svarhlutfallið var 45 prósent en 
gögnin voru vigtuð eftir kyni, 
aldri og bústu.
sighvatur@frettabladid.is

Miðflokkurinn upp fyrir VG og Pírata
Þrátt fyrir minnkandi fylgi er Sjálfstæðisflokkurinn enn stærsti flokkur landsins. Miðflokkurinn sækir í sig veðrið og er nú þriðji 
stærsti flokkurinn en Píratar missa fylgi frá því í síðasta mánuði. Framsókn og Viðreisn bæta lítillega við sig fylgi milli kannana.

Ánægja með forystuna

Í könnuninni var einnig spurt 
um ánægju kjósenda með 
formann þess flokks sem 
það styður. Hægt var að gefa 
formönnunum einkunn á 
bilinu 1-5 þar sem 5 er hæsta 
einkunn.

Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, formaður Mið-
flokksins, fékk hæstu 
meðaleinkunn meðal sinna 
stuðningsmanna eða 4,3. 
Raunar mælast allir formenn-
irnir með 4 eða hærra.

Þau Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokks-
ins, og Katrín Jakobsdóttir, 
formaður Vinstri grænna, eru 
bæði með 4,2 og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir, for-
maður Viðreisnar, er með 4,1.

Bæði Logi Már Einarsson, 
formaður Samfylkingarinnar, 
og Sigurður Ingi Jóhannsson, 
formaður Framsóknarflokks-
ins, fengu 4,0. Marktækt meiri 
ánægja mældist hjá Sigmundi 
Davíð en Loga og Sigurði Inga.

Inga Sæland, formaður 
Flokks fólksins, fékk einnig 
4,0 en hafa ber í huga að fá 
svör voru þar að baki. Þar sem 
Píratar hafa ekki formann voru 
stuðningsmenn flokksins ekki 
spurðir þessarar spurningar.

Konur styðja VG en 
karlar Miðflokkinn

Aðeins reyndist marktækur 
munur á stuðningi kynjanna 
við tvo af flokkunum. Þann-
ig styðja 17,8 prósent karla 
Miðflokkinn en aðeins 7,7 
prósent kvenna. Dæmið snýst 
nánast alveg við hjá Vinstri 
grænum. Þar er stuðningur 
meðal kvenna 18,6 prósent en 
einungis 8,3 prósent meðal 
karla.

Vinstri græn njóta mests 
stuðnings meðal kvenna 
ásamt Sjálfstæðisflokknum 
sem er með 18,7 prósenta 
fylgi hjá konum. Sjálfstæðis-
flokkurinn er einnig stærstur 
meðal karla með 21,9 pró-
senta fylgi en Miðflokkurinn 
kemur næstur.

Miðflokkurinn hefur verið í sókn í könnunum að undanförnu og er nú þriðji stærsti flokkurinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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✿  Hvaða lista myndir þú kjósa ef kosið yrði nú?
 Kosningar 2017     27. júní      26. júlí

ANNAÐ

  2017  27.jún  26.júl
Sjálfstæðisflokkur 25,3% 22,6% 20,5%
Samfylkingin 12,1% 14,1% 14,4%
Miðflokkurinn 10,9% 9,8% 13,4%
Vinstri græn 16,9% 13,1% 12,9%
Píratar 9,2% 15,2% 12,3%
Viðreisn 6,7% 9,9% 10,6%
Framsóknarflokkur 10,7% 7,1% 8,2%
Flokkur fólksins 6,9% 4,3% 3,2%
Aðrir 1,5% 3,8% 4,6%

13,4%
mælist fylgi Miðflokksins 

í könnuninni. Flokkurinn 

fékk 10,9 prósent í kosning-

unum 2017 en mældist með 

9,8 prósent í síðasta mánuði.
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VERÐ ERU BIRT M
EÐ FYRIRVARA UM

 PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

INNIFALIÐ Í  VERÐI ER GISTING, FLUG MEÐ ICELANDAIR, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA & HANDFARANGUR

°

FRÁBÆRT ÚRVAL 
BORGARFERÐA!

EKKI LÁTA ÞÉR LEIÐAST, SKOÐAÐU
 

VERÐ FRÁ 

   69.900,-

12. - 19. SEPTEMBER
Gullfalleg, gömul spænsk borg sem iðar af mannlífi 
og er með heillandi miðbæ.

VERÐ FRÁ 98.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

14. - 17. NÓVEMBER 
Í Dublin finnur þú nóg af verslunum, góðum mat og 
sjarmerandi kaffihúsum eða krám. 

VERÐ FRÁ 83.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

20. - 23. SEPTEMBER
Berlín er tilvalin fyrir þá sem vilja njóta alls hins 
besta í mat, drykk og menningu.

VERÐ FRÁ 69.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna. 

11. - 14. OKTÓBER
Epernay er heimili margra bestu 
kampavínsframleiðenda heims.

VERÐ FRÁ 89.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

11. - 14. OKTÓBER
Finnar eru frægir fyrir framsækið menningarlíf, ekki 
síst arkitektúr, hönnun, tónlist, og sauna.

VERÐ FRÁ 77.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

31. OKTÓBER  - 3. NÓVEMBER
Strönd, stórkostlegur matur, úrval heilsulinda, 
fjörugt næturlíf, söfn, leikhús og svo má lengi telja. 

VERÐ FRÁ 114.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.  

ALICANTE
HJARTA COSTA BLANCA

DUBLIN
ÍRSKI SJARMINN

BERLIN
KRAFTURINN Í BERLÍN

EPERNAY
HÖFUÐBORG KAMPAVÍNSINS

HELSINKI
ÁHRIF ÚR AUSTRI OG VESTRI

GDANSK
AUGNAYNDI EYSTRASALTSINS

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



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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Enn mótmælt í Hong Kong

 Hjálmum var dreift til mótmælenda í Hong Kong í gær en vikuleg mótmæli hafa verið á götum ríkisins frá því 9. júní þar sem umdeildu fram-
salsfrumvarpi er mótmælt. Leiðtogi Hong Kong, Carrie Lam, hefur beðist afsökunar á frumvarpinu og sagt það „dautt“ en þrátt fyrir orð hennar 
hefur fjöldi fólks haldið mótmælunum áfram og farið fram á afsögn Lam, ásamt því að hún afturkalli frumvarpið. NORDICPHOTOS/GETTY

BANGLADESS Embættismenn frá 
Mjanmar heimsóttu um helgina 
f lóttamannabúðir í borginni Cox 
Bazar í Bangladess þar sem um 
730.000 Róhingjar hafa verið á 
f lótta frá árinu 2017. Tilgangur 
heimsóknarinnar var að hef ja 
f lutning f lóttamannanna aftur til 
Mjanmar.

Þetta er í annað sinn sem mjan-
marskir embættismenn heimsækja 
f lóttamannabúðirnar en í október 
síðastliðnum höfnuðu leiðtogar 
Róhingja tilboði sendinefndar 
Mjanmar um að snúa aftur til lands-
ins.

Róhingjar f lúðu ofsóknir og 
of beldi í heimalandinu Mjanmar 
árið 2017 og hefur hátt í milljón 
Róhingja gist f lóttamannabúðirnar 
í Cox Bazar síðan. Búðirnar eru með 
þeim stærstu í heiminum og erfitt er 
að sjá fyrir þörfum þess fjölda sem 
þar dvelur ásamt því að of beldi og 
glæpir eiga sér þar stað daglega.

Ríkjandi hugmyndafræði í Mjan-
mar er sú að þar skuli einungis 
iðkuð búddatrú en meiri hluti Róh-
ingja eru múslimar. Aðgerðir hers-
ins gagnvart þeim voru ofbeldisfull-
ar og hafa æðstu ráðamenn landsins 
verið sakaðir um þjóðarmorð, glæpi 
gegn mannkyninu og stríðsglæpi. 
Róhingj ar voru ekki viðurkenndir 
sem þjóðernishópur í landinu og 
fengu ekki ríkisborgararétt.

Sendinefnd Mjanmar, með utan-
ríkisráðherrann Myinth Thu í farar-
broddi, ræddi á laugardag og sunnu-
dag við þrjátíu og fimm leiðtoga 
Róhingja í f lóttamannabúðunum 
um aðgerðir til að Róhingjar gætu 
snúið aftur til Mjanmar.

Niðurstöður viðræðnanna voru 
þær að Róhingjar hyggjast ekki 
snúa aftur til Mjanmar verði þeir 
ekki viðurkenndir sem þjóðernis-
hópur í landinu og hljóti þar ríkis-
borgararétt.

Dil Mohammed, einn þeirra 
sem þátt tóku í viðræðunum fyrir 
hönd Róhingja, sagði í samtali við 
Reuters  að enginn myndi snúa til 
baka nema kröfum um réttlæti og 
alþjóðlega vernd væri sinnt.

„Við sögðum þeim að við mynd-

um ekki snúa aftur nema við yrðum 
viðurkennd sem Róhingjar í Mjan-
mar,“ sagði Mohammed.

„Við viljum ríkisborgararétt, við 
viljum öll réttindi okkar. Við treyst-
um þeim ekki. Við munum ekki 
snúa aftur nema alþjóðleg vernd sé 
til staðar,“ sagði hann og bætti við 
að Róhingjar vilji snúa aftur til síns 
lands en ekki enda í búðum hinum 
megin við landamærin.

Róhingjar eru ekki þeir einu sem 
eru áhyggjufullir yfir því sem bíður 

þeirra í Mjanmar snúi þeir til baka 
en f lóttamannahjálp Sameinuðu 
þjóðanna og aðrar hjálparstofnanir 
óttast einnig um öryggi þeirra.

„Við erum tilbúin að hefja brott-
flutning héðan hvenær sem er. Það 
er undir Mjanmar komið að búa 
til stuðningsumhverfi sem gerir 
 Róhingjum kleift að snúa aftur til 
heimalandsins,“ sagði Abul Kalam 
sem fer fyrir f lóttamannahjálp í 
Bangladess. 
birnadrofn@frettabladid.is

Róhingjar snúa ekki heim  
fái þeir ekki viðurkenningu
Róhingjar sem hafast við í flóttamannabúðum í Cox Bazar í Bangladess neita að snúa aftur til Mjanmar 
fái þeir ekki viðurkenningu sem þjóðernishópur í heimalandi sínu. Enn eru rúmlega 730.000 Róhingjar í 
búðunum þar sem ofbeldi er daglegt brauð og erfitt er að sinna þörfum þeirra sem þar dvelja.  

Mikill fjöldi Róhingja hefst við í flóttamannabúðunum í Cox Bazar, en talið er að um 730.000 manns búi í búð-
unum. Þrátt fyrir ofbeldi og glæpi reynir fólkið að lifa eðlilegu lífi líkt og að fara á markaðinn. NORDICPHOTOS/GETTY

RÚSSLAND Rússneski stjórnarand-
stæðingurinn Alexei Navalny, sem 
handtekinn var eftir að vera sak-
aður um að hafa skipulagt ólögleg 
mótmæli í Moskvu á laugardag, var 
f luttur á sjúkrahús vegna ofnæmis-
viðbragða í gær.

Navalny hlaut þrjátíu daga fang-
elsisdóm fyrir skipulagningu mót-
mæla í tengslum við kosningar sem 
fram fara í Rússlandi í september.

Yfir 1.000 manns voru handtekin 
á mótmælunum þar sem krafist var 
frjálsra kosninga í landinu. Boðað 
var til mótmælanna eftir að stjórn-
völd neituðu bæði óf lokksbundn-
um frambjóðendum og stjórnar-
andstæðingum að gefa kost á sér í 
kosningunum og sögðu þá óhæfa 
vegna þess að þeir hefðu ekki af lað 
nægilegs fjölda gildra undirskrifta 
fyrir framboð sitt. – bdj

Úr fangelsi á 
sjúkrahús

Alexei Navalny var fluttur á sjúkra-
hús með ofnæmisviðbrögð í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

BRETLAND Nágrönnum Harrys 
Bretaprins og Meghan Markle 
voru settar reglur um það hvernig 
skuli umgangast hjónin umhverf-
is heimili þeirra. Reglurnar voru 
settar fram á fundi íbúa sem búa 
á Windsor-eigninni og fólu meðal 
annars í sér bann við að klappa 
hundum hjónanna.

Íbúar staðarins starfa allir í hirð 
drottningar og segjast vita mæta 
vel hvernig umgangast skuli kónga-
fólk, en aðrar reglur á listanum 
settu bann við því að heilsa hjón-
unum að fyrra bragði, óska eftir því 
að sjá Archie son þeirra, bjóðast til 
þess að passa hann eða fara út með 
hundana.

Harry og Meghan segjast ekki 
hafa vitað af fundinum og að þau 
hafi ekkert með málið að gera 
heldur sé um reglur frá höllinni að 
ræða. – bdj

Bannað 
að klappa 
hundunum

Meghan Markle ásamt hundi þeirra 
hjóna. NORDICPHOTOS/GETTY
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Kátt á Klambra
Gleðin var við völd á barna- og fjölskylduhátíðinni Kátt á Klambra 
sem haldin var fjórða árið í röð á Klambratúni í Reykjavík. Dagskráin 
var sett saman með það í huga að börn á öllum aldri gætu tekið þátt 
og var meðal annars boðið upp á tónlistaratriði, þrautabraut, andlits-
málun og húllahopp. Allt gekk vel að sögn skipuleggjenda og fjöldi 
fólks lagði leið sína á hátíðina þrátt fyrir rigningu og vætu.  

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



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

Bílver 
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2 
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535

Umboðsaðilar:

MEIRA RÝMI

MEIRA ÖRYGGI

SÉRVALDIR BÍLAR 
Á TILBOÐSVERÐI



Frá degi til dags

Halldór

 

Stóra málið 

er forgangs-

röðun 

fjármuna og 

hagkvæm-

asta nýting 

þeirra.

 

Við eigum 

rétt til 

þátttöku, svo 

sem sérstaða 

krefst, í 

samfélagi 

Evrópu-

þjóða.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir   FRAMKVÆMDASTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
RITSTJÓRAR: Davíð Stefánsson david@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is    
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 
 Vöðvakrampar,  

     kippir og spenna
 
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

Gildi sagnaritunar Íslendinga fyrir menningar-
heiminn í löndum austan hafs og vestan varð 
mér æ ljósara í ævistarfi mínu í utanríkis-

þjónustunni. Nærtækastur er Noregur. Án Snorra 
væri engin heildarmynd til af nokkurra alda tímabili 
norskrar sögu. Sagan af víkingaöldinni er ávallt 
til reiðu ef Íslendingar kunna með þá auðlegð að 
fara og flytja öðrum þjóðum. Íslandskynningin í 
Bandaríkjunum og Kanada í tilefni 1000 ára afmælis 
landafundar Leifs Eiríkssonar var hin mesta sigurför 
tengd siglingu víkingaskipsins Íslendings um hafnir 
Nýfundnalands, Nova Scotia og austurstrandar 
Bandaríkjanna til New York. Var athygli allra fjöl-
miðla hvarvetna miklu meiri en dæmi eru um slíka 
viðburði á Íslands vegum. 

Háskólasamfélög í Evrópu og Ameríku hafa lengi 
haft í sínu liði sérfræðinga á sviði íslenskra fræða. 
Við marga úr þeim hópi mikilla Íslandsvina hafði 
ég í Frakklandi, Bretlandi, Noregi og Bandaríkj-
unum afar gagnleg og ánægjuleg samskipti og ber 
að þakka. Eftir þá og forvera þeirra liggur ótrúlegur 
forði ritverka og þýðinga úr íslenskum fræðum, sem 
komið hafa samfara kennslustörfum og einnig ná til 
nemenda frá Asíulöndum

Það verður að telja fráleitt, að á öld rappsins 
hættum við að rækja hlutverk okkar sem Íslendinga 
við varðveislu tungunnar og þeirra fjársjóða sem 
hún geymir. Eitthvað slíkt hefur verið fyrir hendi 
mína lífstíð: dönskuslettur áður, enskan og Holly-
wood-bylgjan með stríðinu og lengi á eftir eða þá 
fyrirferð erlendra sjónvarpsstöðva síðan. En íslensk 
fjölmiðlun dafnar og við eigum öflugt menntakerfi. 
Við risum upp úr Hruninu með fullgerða Hörpu til 
eflingar menningu þjóðfélagsins. 

Við eigum rétt til þátttöku, svo sem sérstaða 
krefst, í samfélagi Evrópuþjóða. Sá ótvíræði réttur 
er reistur á menningu þjóðarinnar, sem er hinn 
norðlægi burðarás í grunni Evrópu. Hann sköpuðu 
Íslendingar og varðveittu til eignar og útbreiðslu. 
Dagrenning sögu hins norræna kynstofns er skráð í 
Reykholti.

Fyrr og síðar

Einar 
Benediktsson 
fyrrverandi 
sendiherra

Heilbrigðisþjónusta varðar það sem mestu 
skiptir, hamingju og lífsgæði fólks. Flest 
erum við sammála um að nýta sameigin-
lega sjóði til að tryggja örugga og hag-
kvæma heilbrigðisþjónustu aðgengilega 

öllum landsmönnum.
En þetta kostar sitt. Nýir möguleikar til greiningar 

og meðferðar sjúkdóma kalla á æ meiri kostnað. Næstu 
áratugi aukast áskoranirnar enn með meiri öldrun 
þjóðarinnar og lægri fæðingartíðni.

Þar sem fjármagn er af skornum skammti verður 
stóra málið forgangsröðun fjármuna og hagkvæmasta 
nýting þeirra.

Sú heilbrigðisstefna til ársins 2030 sem Alþingi sam-
þykkti nú í sumar fjallar um skipulag, verkaskiptingu og 
ábyrgð innan heilbrigðiskerfisins í þágu betri þjónustu 
við sjúklinga. Alvarlegar athugasemdir voru gerðar við 
þá ofurtrú ráðherrans að ríkisvaldið eitt eigi að sinna 
heilbrigðismálum. Gagnrýnt var að lítið samráð væri 
haft við hryggjarstykkið í íslenskri heilbrigðisþjónustu, 
það er alla þá sem standa utan ríkisrekinna stofnana.

Kröfunni um fyrsta flokks þjónustu við sjúklinga 
með hagkvæmni að leiðarljósi verður best svarað með 
því að hvetja til samkeppni í heilbrigðisþjónustu. Þann-
ig nýtast fjármunir skattgreiðenda best. Þróa þarf áfram 
sérhæfða sjúkrahúsþjónustu á vegum annarra en hins 
opinbera með greiðsluþátttöku ríkisvaldsins á sömu 
forsendum og þjónusta hins opinbera. Þannig kaupi 
ríkið fyrir fram skilgreinda þjónustu en nýti samkeppni 
og fjölbreytt rekstrarform til að ná fram hagræðingu, 
aukinni hagkvæmni og gæðum.

Heilbrigðisráðherra ritaði nýlega grein um forgangs-
röðun í heilbrigðiskerfinu. Þar sagði hún kröfur um 
forgangsröðun aukast og mikilvægt sé að byggt sé á 
skýrum viðmiðum og siðferðilegum gildum sem sátt 
ríki um.  Undir þetta skal tekið. Þessi forgangsröðun er 
eitt af erfiðari viðfangsefnum stjórnmála komandi ára.

Það var því eftir því tekið þegar Pálmi V. Jónsson, 
yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum, ritaði 
nýlega grein þar sem hann rifjar upp fyrri stefnumörk-
un og litlar efndir. Dæmi þar um er skýrsla um forgangs-
röðun í heilbrigðisþjónustu frá árinu 1998 sem unnin 
var af þingmönnum allra flokka, þverfaglegum hópi 
heilbrigðisstarfsmanna og siðfræðingum frá Háskóla 
Íslands. Eftir samþykkt Alþingis hefur ríkt grafarþögn.

Sama gildir um ýmis fyrri verk, svo sem heilbrigðis-
áætlun til ársins 2010 og 2020, ásamt stefnumótun í 
málefnum aldraðra. Stefnum er ekki fylgt. „Hefur einu 
gilt hvort áraði vel eða illa í þjóðarbúskapnum. Nú hefur 
verið birt heilbrigðisstefna til ársins 2030. Höfum við 
tryggingu fyrir því að þeirri heilbrigðisstefnu eða nýrri 
stefnumótun um forgangsröðun verði fylgt, fremur en 
fyrr?“ spyr Pálmi.

Prófessorinn hvetur til þess að opinber stjórnsýsla, 
sem hafi vaxið fiskur um hrygg, skoði árangur fyrri 
stefnumótunarvinnu á sviði heilbrigðisþjónustu. Hvað 
hafi gengið eftir og hvað ekki og koma með tillögur með 
áherslu á ábyrga eftirfylgd. – Er það ekki skynsamlegt 
áður en lengra er haldið?

Forgangsröðun

Horft til Guðna
Miðflokksmaðurinn Ólafur 
Ísleifsson vill að Guðni Th. 
Jóhannesson forseti lýðveldisins 
komi andstæðingum þriðja 
orkupakkans til hjálpar og vísi 
málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Segir Ólafur engu máli skipta 
þótt ekki sé um lagafrumvarp að 
ræða. Hér sé ekki nein venjuleg 
þingsályktunartillaga á ferðinni. 
Ólafur virðist því hafa gefið upp 
alla von um að meirihluta þing-
heims hafi snúist hugur í málinu 
í sumarmollunni og gengur út 
frá samþykkt málsins. Það liggur 
fyrir að stór hluti þjóðarinnar 
er mótfallinn samþykkt þriðja 
orkupakkans. Þar á meðal eru 
ýmsir andstæðingar afar heitir 
í trúnni og líklegir til alls. Því er 
ekki ólíklegt að forsetinn verði 
beittur nokkrum þrýstingi til 
þess að þjóðin fá aðkomu að 
málinu.

Völundarhús
Guðni hefur hingað til setið á 
friðarstóli og nýtur gríðarlegra 
vinsælda. Þannig mældist hann 
með 83 prósent traust í könnun í 
vor á meðan 18 prósent sögðust 
treysta Alþingi. Það verður 
fróðlegt að sjá hvernig spilast úr 
þessu. Hvort Guðni þurfi í fyrsta 
sinn að taka óvinsæla ákvörðun 
og eignast um leið óvinahóp. Sem 
betur fer er forsetinn nokkuð 
vel að sér í fræðunum og hefur 
skrifað heila bók um völundar-
hús valdsins á Bessastöðum. 
sighvatur@frettabladid.is
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

HEYRNARSTÖ‹IN

Hlustaðu
á hjartað þitt

™

Beltone 
™

Ég bý við fjölfarna útivistargötu. 
Fólk hleypur framhjá húsinu 
ótt og títt og hjólar í stríðum 

straumum. Ef ég sæi aðeins þennan 
hluta heimsins og færi aldrei neitt 
annað, yrði ákaf lega rökrétt af mér 
að álykta að allt fólk væri almennt 
alla daga klætt í sokkabuxur, þrönga 
litríka boli og gul vesti. Þegar ég sit á 
svölunum heyri ég örsögur. Útivistar-
fólk talar hátt saman. Ég næ yfirleitt 
að heyra tvær til þrjár setningar 
úr samtölum hlaupafólks. Skokk-
hraðinn býður ekki upp á meira. Frá 
hjólafólki næ ég ekki nema einni 
setningu, eða hluta úr setningu, eins 
og t.d.: „Já, rosalegt þarna á fund-
inum um daginn maður …“ og svo er 
fólkið þotið hjá. Ég skemmti mér við 
að ímynda mér restina, samhengið, 
sögurnar. Lífið.

Mér finnst þetta fallegt. Stundum 
slæst ég í hópinn og smeygi mér í 
hlaupafötin og tek sprett meðfram 
sjónum með vinum. Fátt lætur manni 
líða betur en stundaráreynsla í brak-
andi fersku lofti. Það sem ég hugsa 
stundum, þegar ég sé allt þetta fólk 
á degi hverjum hlaupa, hjóla, ganga 
— að huga að heilbrigði sínu — er 
þetta: Svona gerast byltingar. Svona 
breytast þjóðfélög. Fólk ákveður. Fólk 
gerir.

Í gamla daga
Í huganum er fortíðin þannig, að 
aðeins Árni Bergmann hjólaði í 
Reykjavík. Og Siggi P. var hlauparinn. 
Vann allar keppnir. Pétur Blöndal 
heitinn, alþingismaður, mun víst hafa 
skokkað líka. Byrjaði á því í Þýska-

landi. Göslaðist svo hér um í slydd-
unni um árabil. Þetta þótti auðvitað 
undarlegt fólk. Ólafur Ragnar mun 
víst hafa hlaupið Neshringinn.

Vitneskjan um að hreyfing gerði 
fólki gott varð smám saman útbreidd-
ari. Hún var ekki sérstaklega viður-
kennd eða í hávegum höfð þegar 
ég var í menntaskóla fyrir 27 árum. 
Líklega hef ég aldrei verið í jafnvondu 
formi og þá. Ég gat ekki hlaupið frá 
Iðnó að Skothúsvegi án þess að lenda 
í andnauð. Fékk sjóntruf lanir og lá 
við yfirliði. Við tuttuguogfimm ára 
aldur fór ég í ógleymanlega heim-
sókn til heimilislæknisins. Ég hélt ég 
væri með gallað hjarta, sem gæfi sig 
á hverri stundu. Sár verkur í brjóst-
holinu ágerðist eftir því sem ég gekk 
meira. Ég hafði miklar áhyggjur. 
Læknirinn horfði yfir gleraugun 
sín og muldraði með brosvipru út í 
annað: „Þetta, Guðmundur minn, er 
hlaupastingur.“

Því samtali var þar með lokið. 
Mig skorti orð. Skömmu síðar hóf 
ég að hreyfa mig meira. Síðan hef 
ég semsagt áttað mig á því, sitjandi 
á svölunum, að á undanförnum 
áratugum hafa sífellt f leiri farið að 
hreyfa sig líka. Hreyfingarvakning 
mín hefur reynst vera í nokkuð góðu 
samræmi við einhvers konar hæga 
en markvissa sprengingu í hreyfingu 
almennt. Um allar koppagrundir 
hefur fólk gert sömu uppgötvunina, 
orðið fyrir sömu vitruninni: Maður 
verður að hugsa vel um sig. Maður 
verður að standa upp úr sófanum. 
Vellíðan manns er undir manni 
sjálfum komin.

Önnur framtíð
Gamla djammhunda sé ég núna sigra 
þolraunir, í betra formi á fimmtugs-
aldri heldur en þeir voru nokkurn 
tímann í á Kaffibarnum. Ásókn í alls 
kyns keppnir eykst ár frá ári. Fólk 
heldur til útlanda í alls kyns útivist-
arferðir. Fólk gerist Landvættir. Golf-
vellir eru smekkfullir af fólki. Sund-
laugarnar líka. Áttatíu ára gamalt 
fólk hleypur maraþon. Gönguhópar 
þræða hálendið. Afar stunda crossfit 
með barnabörnum sínum.

Ekki er hægt að benda á neinn einn 

og segja að sá eða sú hafi byrjað þetta. 
Ekki er heldur hægt að finna einn 
atburð sem halda mætti fram að hefði 
hafið þessa byltingu. Engin fyrirmæli 
voru heldur gefin. Engin lög sett. 
Heilsuvakningin, útivistarbyltingin, 
er dæmi um seigf ljótandi en mark-
vissa ákvörðun massans. Hún er 
dæmi um það hvernig frjálst mannlíf 
með aðgang að upplýsingum getur 
þróast í áttir sem enginn gat nokkurn 
tímann spáð fyrir eða vonað. Gamla 
framtíðarmyndin Blade Runner 
gerist 2019. Hún lýsir ágætlega þeirri 
framtíð sem fólk þá bjóst við. Í henni 
er enginn að hlaupa Reykjavíkur-
maraþon eða hjóla meðfram sjó, ótil-
neyddur, í sokkabuxum og gulu vesti.

Sjálfsagt fer þetta allt saman í 
taugarnar á einhverjum. Það er 
allt í lagi. Stundum fær maður 
alveg nóg af færslum á Facebook af 
afrekunum. Getur þetta fólk ekki 
slakað á? Fara allir Íslendingar á 
Öræfajökul á hverju ári nema ég? 
Smá alvörulaust nöldur manns og 
annarra bliknar þó hjá hinu: Í þessari 
þróun felst gríðarleg von, líklega sú 
stærsta sem hægt er að binda sig við 
á þessum miklu örlagatímum sem 
við nú lifum. Ef eitthvað mun bjarga 
jörðinni frá of hitnun og mannkyni 
frá glötun væri það svona ámóta 
vakning massans. Að fjöldinn taki 
völdin. Ef eitthvað aftrar brjáluðum 
stjórnmálamönnum frá því að æða 
með veröldina út í átök og glapræði er 
það sá hinn sami upplýsti massi. Allt 
ber að sama brunni. Stærsta vonin í 
viðsjárverðum heimi er þessi:

Fólk.

Von
Ef eitthvað mun bjarga jörðinni 

frá ofhitnun og mannkyni frá 

glötun væri það svona ámóta 

vakning massans. Að fjöldinn 

taki völdin. Ef eitthvað aftrar 

brjáluðum stjórnmálamönnum 

frá því að æða með veröldina 

út í átök og glapræði er það sá 

hinn sami upplýsti massi. Allt 

ber að sama brunni. Stærsta 

vonin í viðsjárverðum heimi er 

þessi: Fólk.
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FÓTBOLTI „Þær höfðu eðlilega aldr-
ei spilað saman og aldrei spilað 11 
manna bolta. Við vissum því ekki 
alveg út í hvað við vorum að fara en 
þetta gekk vonum framar og stelp-
urnar stóðu sig ótrúlega vel,“ segir 
Björk Óladóttir, leikskólakennari 
á Ólafsfirði, en hún á dóttur sem 
spilaði með liði KF/Njarðvíkur á 
Rey Cup mótinu sem lauk í gær.

KF stendur fyrir Knattspyrnu-
félag Fjallabyggðar sem er sveitar-
félag nyrst á Tröllaskaganum. 
Sveitarfélagið varð til 11. júní 2006 
við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar 
og Siglufjarðarkaupstaðar. Njarð-
vík er á Reykjanesi og eru 442 kíló-
metrar á milli samkvæmt vef Vega-
gerðarinnar.

Algengara er að lið sameinist þar 
sem styttra er á milli enda segir 
Björk að liðið hafi vakið verðskuld-
aða athygli. „Þetta var skemmtilegt 
samstarf og margir á mótinu voru 
að koma til okkar og spá hvernig 
þetta kæmi til enda erum við nán-
ast á sitthvorum endanum á land-

inu. Þegar við vorum að kveðjast þá 
fórum við að spá í hvort við ættum 
ekki að taka eins og eina æfingu 
fyrir næsta ár, einhvers staðar mitt 
á milli – kannski á Blönduósi,“ segir 
hún og hlær.

Samstarfið kemur þannig til að 

liðin öttu kappi á Álftanesi í sjö 
manna bolta. Stelpurnar úr Fjalla-
byggð höfðu verið að nefna að þær 
langaði að fara á Rey Cup en ættu 
ekki í lið því þær næðu ekki í lið á 
stóran völl. Björk og önnur mamma 
úr liðinu fóru því í að kanna stemn-
inguna hjá öðrum fámennum 
liðum. „Okkur leist svo helvíti vel á 
foreldrana í Njarðvík,“ segir hún og 
hlær. „Við sáum að þetta var f lottur 
hópur og við fórum, tvær mömmur, 
og spjölluðum við Njarðvíkurfor-
eldrana og spurðum hvort það væri 
áhugi á að vera með okkur á Rey 
Cup. Það var ákveðið að ræða þetta 
við þjálfarana og það voru bara 
allir til þannig að það var ákveðið 
að slá saman og vera með lið. Okkar 
stelpur langaði að vera með og það 
var ákveðið að bjarga því.“

Hún segir að með hjálp sam-
félagsmiðla hafi stelpurnar náð 
að kynnast aðeins í aðdraganda 
mótsins enda var engin önnur 
leið til að kynnast. Liðin æfðu sitt 
hvorum megin á landinu og mættu 

svo til Reykjavíkur þar sem hópur-
inn gisti saman í skólastofu líkt og 
önnur lið. „Við smullum vel saman, 
bæði foreldrar og stelpurnar. Þær 
voru búnar að grafa hver aðra upp á 
Snapchat og voru búnar að mynda 
Snapchat-hóp rétt fyrir mót. Þær 
voru því aðeins farnar að þekkja 
nöfnin hver á annarri en ekkert 
mikið meira en það.“

Hún segir að stúlkurnar hafi 
verið mjög sáttar og glaðar að hafa 
farið á mótið en þær unnu tvo leiki, 

gerðu tvö jafntefli og töpuðu þrem-
ur leikjum. „Þeim fannst þetta stór-
kostleg upplifun og mjög skemmti-
legt mót að spila á. Þær tala um að 
vera saman aftur á næsta ári.

Samstarfinu er ekki lokið – ég 
er viss um það. Það eru allar nema 
ein á yngra árinu í fjórða f lokki 
þannig að það lítur út fyrir að við 
komum saman aftur,“ segir hún 
en stúlkurnar spiluðu í bláu KF-
búningunum en voru með Njarð-
víkurbuff annaðhvort á hendinni 
eða hausnum til að fá hinn afger-
andi græna lit Njarðvíkur. „Daníel, 
þjálfari Njarðvíkur, var með stelp-
urnar og á allt hrós skilið. Hann var 
algjörlega frábær.

Við erum að fara hittast aftur í 
ágúst þegar það verður sjö manna 
mót haldið fyrir norðan og þá 
verða þær mótherjar á Ólafsfirði. 
Það verður trúlega mjög erfitt og 
skrýtið en fyrst og fremst skemmti-
legt,“ segir Björk kát en þreytt eftir 
frumraun sína á Rey Cup.
Benediktboas@frettabladid.is

Mótherjar urðu samherjar á Rey Cup 
þrátt fyrir 450 kílómetra á milli liða
Lið KF/Njarðvíkur vakti athygli á Rey Cup mótinu enda ekki mjög algengt að lið með um 450 kílómetra á milli sameinist. 
Báðir flokkar eru fámennir og því var ákveðið að sameinast og þótt þær þekktust sama sem ekkert þá var gleðin við völd.

Rey Cup
      95 lið
      11 erlend lið
1350 leikmenn, stelpur og 
             strákar
   210 þjálfarar og liðsstjórar
         9 vellir
3732 morgunverðarskammtar

Aldursbil þátttakenda á Rey Cup 
er 13-16 ára og er þetta lang-
stærsta knattspyrnumót lands-
ins fyrir þennan aldurshóp, þar 
sem um eða yfir 1.400 unglingar 
koma saman, spila fótbolta og 
skemmta sér frá miðvikudegi til 
sunnudags.

Þær voru búnar að 

grafa hver aðra upp 

á Snapchat og voru búnar að 

mynda Snapchat-hóp rétt 

fyrir mót. Þær voru því 

aðeins farnar að þekkja 

nöfnin hver á annarri.
Björk Óladóttir
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Lið KF/Njarðvíkur samankomið fyrir leik á Rey Cup. Stelpurnar þekktust ekkert fyrir mótið, tóku enga æfingu fyrir það en unnu tvo leiki og skemmtu sér konunglega. Þær ætla sér að mæta að ári. 



 

XTM ZIP NECK OG 
CREW NECK BOLIR
Stærð: S–2XL,kk og kvk

TILBOÐSVERÐ
7.343 KR.

VERÐ ÁÐUR 10.490 KR.

KOSANGAS 
FERÐAGASELDAVÉL 

TILBOÐSVERÐ
4.893 KR.

VERÐ ÁÐUR 6.990 KR.

NILFISK
HÁÞRÝSTIDÆLA
C.100.7-5 EU

TILBOÐSVERÐ
12.600 KR.

VERÐ ÁÐUR 16.800 KR.

CHAR-BROIL 
GASGRILL 
PRO 3400B

TILBOÐSVERÐ
71.175 KR.

VERÐ ÁÐUR 94.900 KR.

EVANS
HREINSIEFNI
Mikið úrval

40% AFSLÁTTUR

ELKA 
SJÓSTAKKUR / BUXUR
TILBOÐSVERÐ

sjóstakkur 7.612 KR.
sjóbuxur 7.031 KR.

VERÐ ÁÐUR 10.149/9.375 KR.

TANA
HREINSIEFNI
Mikið úrval

25% AFSLÁTTUR

EINNOTA 
TRÉHNÍFAPÖR
100 stk. í pakka

TILBOÐSVERÐ
517 KR.

VERÐ ÁÐUR 689 KR.

BAMBO NATURE 
BLEIUR
Nr. 4 stór pakki

TILBOÐSVERÐ
1.613 KR.

VERÐ ÁÐUR 2.150 KR.

XTM BUXUR 
KK OG KVK
Stærð: S–2XL

TILBOÐSVERÐ
6.923 KR.

VERÐ ÁÐUR 9.890 KR.

R BROILOSANGAS 

SK

FERÐALAGA-DAGAR 
Í REKSTRARLANDI

Við blásum til Ferðalaga-daga í 
Rekstrarlandi og bjóðum fjölmargar 
gæðavörur sem henta í ferðalagið 
eða sumarfríið á 20–40% afslætti, 
fram að verslunarmannahelgi.



Barcelona
Börsungar eiga ótrúlega mörg 
vond félagaskipti undanfarin 
ár. Úkraínumaðurinn Dmytro 
Chyhrynskyi kostaði ógurlega 
upphæð en spilaði  aðeins 14 leiki 
með félaginu. Þá ákvað félagið að 
rífa upp veskið fyrir Paulinho frá 
Kína, fá Kevin-Prince Boateng að 
láni, kaupa Alex Song frá Arsenal  
og svona mætti lengi telja. Brasil-
íska undrabarnið Keirrison toppar 
þó trúlega listann. Hann kostaði 
14 milljónir evra en spilaði aldrei 
leik fyrir félagið. Var aldrei nálægt 
því og flestir eru sammála um að 
þarna hafi nokkrir milljarðar farið 
í vaskinn. 

Juventus
Það eru tíu ár síðan Juventus 
endaði í sjöunda sæti í Seriu A, 
komst ekki upp úr riðlinum í 
Meistaradeildinni og Fulham vann 
liðið í Evrópudeildinni. Enda var 
miðjan skipuð Diego, Christian 
Poulsen og Felipe Melo sem allir 
voru flopp. Liðið tapaði 19 leikjum 
þetta árið enda var það stokkað 
upp í kjölfarið. 

Real Madrid
Hér þyrfti nánast heilt blað til að 
fara í gegnum félagaskiptaflopp 
félagsins. Nicolas Anelka kom 
2009 en stoppaði aðeins eitt tíma-
bil og var bannaður í 45 daga fyrir 
að neita að æfa. Royston Drenthe, 
Michael Essien, lánssamningurinn 
við Julien Faubert en fáir toppa 
Elvir Baljic sem kostaði 26 millj-
ónir punda 1999. Það er gríðarleg 
upphæð – jafnvel í dag og hann 
var dýrasti leikmaður Balkan-
skagans til ársins 2011 þegar Edin 
Dzeko hirti nafnbótina af honum. 
Baljic var þrjú ár hjá Real, spilaði 11 
leiki, þar af þrjá í byrjunarliðinu og 
skoraði eitt mark. 

Denilson
Real Betis gerði hann að dýrasta 
knattspyrnumanni heims eftir 
HM 1998 þar sem hann þótti ansi 
skemmtilegur á velli. Á sínum sjö 
árum skoraði hann 13 mörk fyrir 
félagið. 

Winston Bogarde
Vissulega kostaði hann ekki mikið 
þegar hann kom til Chelsea frá 
Barcelona en hann fékk 40 þúsund 
pund á viku, um sjö milljónir króna. 
Hann spilaði 12 leiki með félaginu 
og var látinn æfa með unglinga-
liðinu. Chelsea vildi ekkert gera 
með Bogarde en honum var sama. 
Hann fékk sínar milljónir í hverri 
viku og hló alla leið 
í bankann öll sín 
fjögur samn-
ingsbundnu 
ár, með um 
1,2 milljarða 
króna. 

Massimo Taibi 
Það var alltaf erfitt að reyna að 
feta í fótspor Peters Schmeichel 
sem hafði farið til Portúgals eftir 
að hafa unnið þrennuna. En fjórir 
leikir er ekkert sérstakt. Hann varð 
maður leiksins gegn Liverpool í 
sínum fyrsta leik en mistök hans 
gerðu Liverpool kleift að skora eitt 
mark. Næsti leikur var við Chelsea 
þar sem United tapaði 5:0. Þriðji 
leikurinn var svo frægur leikur 
gegn Southampton þar sem hann 
var kallaður Blindi Feneyingurinn 
af einu dagblaði. Fjórði leikurinn 
var svo steindautt 0:0 jafntefli. En 
Ferguson var búinn að sjá nóg og 
sendi hann aftur til Ítalíu. Milljón 

pund á leik er helvíti dýrt – jafn-
vel fyrir Manchester United. 

Mario Götze
Skoraði sigurmarkið á HM 2014 og 
auðvitað kom FC Bayern bankandi 
á dyrnar. En Götze var bara ekki 
nógu góður til að spila fyrir stórlið 
Bayern og hann var lítið áberandi. 
Byrjaði líka á því að vera í Nike-bol 
við kynningu sína hjá FC Bayern, 
nokkuð sem fór ekki vel í neinn 
hjá félaginu enda hafa Adidas og 
FC Bayern haldist í hendur ansi 
lengi. 

Bebe 
Rauðliðar í Manchester borg komu 
heiminum á óvart þegar Bebe 
birtist árið 2010. Sumir segja að 
félagið hafi borgað 7,4 milljónir 
punda fyrir kappann en aðrir segja 
að það hafi verið meira. Allavega 
þá var þetta mjög skrýtin kaup 
sem enginn skilur. 

Jo

Vissulega voru þetta kaup sem 
flestir skildu en mánuði eftir að 
hann kom var City keypt af for-
ríkum olíuköllum og fór að spila 
einhvern annan leik. Út með hið 
gamla og inn með hið nýja. Jo var 
hluti af því gamla og 16 milljónir 
punda fóru í vaskinn. Hann spilaði 
21 leik með félaginu og skoraði 
eitt mark. 

Aðrir góðir flopparar

 Carlos Tevez 
Boca Juniors - Shanghai Shenhua 

 Christian Benteke 
Aston Villa - Liverpool

 Andriy Shevchenko 
AC Milan - Chelsea

 Gaizka Mendieta 
Valencia - Lazio

 Asier Illarramendi 
Real Sociedad - Rel Madrid

 Afonso Alves 
Heerenveen – Middlesbrough

 Dani Osvaldo 
Roma – Southampton

 Allir sem komu  
til Fulham í fyrra

 Roberto Soldado 
Valencia – Tottenham

 Alberto Aquilani 
Roma – Liverpool

Furðukaup 
og flopp

Leikmenn hafa gengið kaupum og sölum þetta 
sumarið eins og venjan er. Ljóst er að sum munu 
heppnast en önnur ekki eins og sagan hefur 
sýnt. Fréttablaðið tók saman nokkur félaga-
skipti sem fá jafnvel reyndustu og fróðustu 
sérfræðinga til að klóra sér í kollinum.

Robbie Keane

Það hljómar svolítið klikkað að 
Inter hafi keypt 19 ára Íra frá 
Coventry á fáránlega upphæð. 
Marcello Lippi stýrði Inter og 
vildi ólmur fá kauða. En, eins og 
svo oft áður þá var Lippi rekinn 
og nýi stjórinn vildi ekkert með 
Keane hafa. Hann var því lánaður 
til Leeds nokkrum mánuðum síðar 
eftir sex leiki í Seriu A. 
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Anna vill bjóða fólki ódýran aðgang að verkfærum og stofnaði eins konar bókasafn með verkfærum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Anna Carolina er 
með dýrt áhugamál
Verkfærasafn Reykjavíkur eða Reykjavík Tool Library var opnað fyrir 
tæpu ári. Safnið lánar meðlimum ýmis verkfæri. Anna Carolina Worth-
ington De Matos, stofnandi safnsins, fékk hugmyndina frá Toronto. ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



til að vinna verkefni sem fólk hefur 
ekki pláss til að vinna heima hjá 
sér. „Það er nefnilega oft þannig að 
fólk er með einhverja hugmynd en 
enga aðstöðu til að láta hana verða 
að veruleika. Fólk getur þá komið 
til okkar og fengið lánuð verkfæri 
og fengið aðstöðu hjá okkur til 
að nota þau. Þetta gæti til dæmis 
hentað ungu listafólki, frum-
kvöðlum og handverksfólki ýmiss 
konar. Við erum núna með söfnun 
í gangi á Karolina Fund til að 
vinnuaðstaðan geti orðið að veru-
leika. Eins erum við með söfnun til 
að geta byggt upp deilimarkað. Þá 
getur fólk fengið lánaða ýmsa hluti 
sem það þarf á að halda í stuttan 
tíma eins og til dæmis tjöld, 
bökunarform eða teppahreinsara. 
Bara hitt og þetta sem fólk kannski 
hefur not fyrir einu sinni og getur 
þá fengið þessa hluti lánaða í stað 
þess að kaupa þá,“ útskýrir Anna.

Hún leggur áherslu á að þar sem 
Verkfærasafnið er ekki rekið með 
hagnaði þá fari allur peningur 
sem safnast í safnið sjálft, ekk-
ert annað. Til dæmis til að bæta 
aðstöðuna eða kaupa verkfæri eða 

hluti til að setja á deilimarkaðinn.
„Þann 18. ágúst verðum við með 

söfnun sem heitir Toolraiser. Við 
verðum með tónleika og aðgangs-
eyririnn er eitt verkfæri á mann. 
Við verðum með matardeiliborð. 

Fólk getur mætt með mat þangað 
og deilt með öðrum. Fólk getur 
líka komið með stuttermaboli og 
fengið að prenta á þá með lógóinu 
okkar í skiptum fyrir aðild að 
safninu,“ segir Anna.

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Markmiðið með verkfæra-
safninu er að veita fólki 
aðgang að hlutum sem 

það þarf kannski að nota einstöku 
sinnum en ekki nógu oft til að það 
sé að eyða miklum pening í að 
kaupa,“ segir Anna.

Eins og er eru um 580 verkfæri 
til útláns á safninu og þeim fjölgar 
stöðugt. „Við fáum helling af verk-
færum gefins en svo kaupi ég líka 
eitthvað. Ég fer oft í Góða hirðinn 
eða hef samband við Sorpu til að 
finna það sem fólk biður um en ég 
hef það fyrir reglu að ef óskað er 
eftir ákveðnu verkfæri þrisvar, þá 
kaupi ég það. Fólk grínast stund-
um með að ég sé með mjög dýrt 
áhugamál. Ég er alltaf að kaupa 
rándýr verkfæri fyrir aðra. En ef 
spurt er þrisvar um einhvern hlut 
þá hlýtur að vera þörf fyrir hann,“ 
segir Anna og hlær.

Verkfærasafnið virkar eins 
og bókasafn að því leyti að fólk 
borgar árgjald til að gerast með-
limur og getur þá fengið verkfæri 
að láni frá safninu. Anna segir að 
hægt sé að hafa tvenns konar aðild 
að safninu. „Þú getur borgað 5.000 
krónur í árgjald og tekið út allt að 
fimm verkfæri í einu og haft þau að 
láni í þrjá daga sem síðan má fram-
lengja á opnunartíma safnsins. Sú 
aðild hentar kannski þeim sem 
þurfa að setja upp hillur hjá sér 
eða annað smálegt. Svo er hægt 
að borga 8.000 krónur á ári. Þá er 
hægt að fá ótakmarkað magn af 
verkfærum í láni í sjö daga og hægt 
að framlengja lánið á hvaða tíma 
sem er, með minnst sólarhrings-
fyrirvara. Dýrari aðildin hentar til 
dæmis þeim sem eru í stórfram-
kvæmdum eins og að endurnýja 
eldhúsið hjá sér.“

Anna segir að opnunartími 
safnsins sé á kvöldin og um helgar 
til að fólk sem er í vinnu eigi auð-
veldara með að nýta sér þjónustu 
þess. „Ég bjó í London í tíu ár og 
ég sakna þess helst þaðan að hafa 
alls kyns svona þjónustu opna á 
kvöldin.“

Anna sem er frá Brasilíu þekkir 
vel til sams konar safna erlendis. 
Hugmyndina að Reykjavík Tool 
Library fékk hún þegar hún heim-
sótti vin sinn til Toronto en hann 
stofnaði slíkt safn þar. „Hugsunin 
með þessu er ekki að græða pening 
heldur er þetta samfélagsverkefni. 
Það hafa ekki allir efni á dýrum 
hlutum sem þessum og þess vegna 
langaði mig að bjóða upp á svona 
safn hér á Íslandi. Ég safnaði 
upphaflega fyrir verkfærasafninu 
á Karolina Fund. Ég varð mjög 
veik og lá á spítala í tvo mánuði. 

Anna vill bjóða upp á vinnuaðstöðu fyrir fólk til að vinna að ýmsum verkefnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á verkfæra-
safninu eru um 
580 verkfæri til 
útláns.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Erlendis eru starfrækt sambærileg verkfærasöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Við fáum helling af 
verkfærum gefins 

og svo kaupi ég líka 
eitthvað. Fólk grínast 
með að ég sé með mjög 
dýrt áhugamál. 

Á meðan ég var þar setti ég upp 
vefsíðuna og hóf söfnunina. Þegar 
ég útskrifaðist af spítalanum þá 
var ég komin með nóg fjármagn 
og þá varð ekki aftur snúið,“ segir 
Anna. „Verkfærin sem við erum 
með eru mjög fjölbreytt. Allt frá 
saumavélum eða borvélum upp í 
verkfæri til að gera við bíla. Og við 
erum sífellt að bæta við. Óskalist-
inn sem við erum með er lengri en 
handleggurinn á mér,“ bætir hún 
við hlæjandi.

Vinnuaðstaða og  
deilimarkaður
Stefnan hjá Verkfærasafninu er að 
þar verði líka boðið upp á aðstöðu 

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI
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Fold fasteignasala, sími 552 
1400 kynnir: Stýrimanna-
stígur 8, 101 Rvk. Gullfallegt 

einbýlishús á eignarlóð á frábær-
um stað í vesturhluta Reykjavíkur. 
Hæðin og risið hafa verið endur-
gerð á einstaklega smekklegan og 
vandaðan hátt. Eigandi skoðar 
skipti á minni íbúð.

Á aðalhæðinni er forstofa, þaðan 
er gengt í gestasnyrtingu. Þar er 
einnig rúmgóð stofa með útgengi 
á lóðina, fallegur arinn er í stofu. 
Eldhús með nýrri stílhreinni, ljósri 
eldhúsinnréttingu, með vönd-
uðum AEG tækjum. Ísskápur og 
uppþvottavél eru innbyggð í inn-
réttingu. Einnig er sjónvarpshol/ 
vinnurými á hæðinni, arinninn 
er byggður inn í miðrými, þannig 
að hann nýtist bæði þar og í stofu. 
Nýr breiður stigi er upp á efri hæð 
hússins.

Á efri hæð eru þrjú svefnher-
bergi, tvö þeirra með fataskápum 
og eitt með geymsluskáp. Baðher-
bergi með sturtuklefa og þvotta-
vélatengi er inn af einu svefnher-
berginu. Annað baðherbergi með 
sturtuklefa er á hæðinni. Yfir allri 
rishæðinni er geymsluris með 
glugga á báðum endum.

Kjallari er undir öllu húsinu. 
Hann er óinnréttaður en býður 
upp á mikla möguleika, t.d. á að 

gera þar séríbúð. Kjallarinn er með 
sérinngangi og tengi fyrir salerni 
og fleira. Fallegur silfurreynir 
er við inngang hússins. Mynd af 
húsinu prýðir forsíðu bókarinnar 
Indæla Reykjavík: 6 gönguleiðir í 
gamla Vesturbænum eftir Guðjón 
Friðriksson.

Húsið var nýlega endurhannað 
að innanverðu af Ágústi Hafsteins-
syni hjá Arkitektastofunni Form. 
Allar innréttingar, tæki, gólfefni og 
lagnir eru því frá síðustu árum.

Parket er á gólfum öðrum en 

votrýmum sem eru með náttúru-
stein. Innréttingar eru stórglæsi-
legar og virðist vera vandað til 
allra verka.

Nánari upplýsingar: Fold fast-
eignasala, Sóltúni 20, fold@fold.is 
ími 552 1400 / utan skrifstofutíma, 
Viðar sími 694-1401, Einar sími 
893-9132, Bjarklind 690-5123 og 
Gústaf 895-7205. www.fold.is

Sjarmerandi í Vesturbænum

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

     

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 
• berg@berg.is - www.berg.is 
• GSM 897 0047

Opið hús í dag, 29.7. kl. 16.30-17, að 
Stýrimannastíg 8, verið velkomin! 

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905
elin@midborg.is

Hraunbær 34 – 39,9 m
Opið hús þriðjudaginn 13. ágúst kl. 17:00 – 17:30

- Eignin er skráð skv. ÞÍ 
113,2 fm
2 svefnherbergi á hæð 
+ herbergi í kjallara
23,9 fm herbergi í 
kjallara endurnýjað til 
útleigu 2017,

með eldunaraðstöðu 
og baðherbergi sömu 
hæðar.
Geymsla einnig í 
sameign.
Endurnýjað gólfefni



Unufell 25, 111 Rvk., íbúð 301, 4ra herbergja 
OPIÐ HÚS MÁN 29/7 KL. 16:30-17:15

94,7 fm björt og smart íbúð á þriðju hæð í Fellahverfinu, Rúmgóð 
stofa, stórar yfirbyggðar svalir. Eldhús er opið inn í stofu með 
eyju á milli. Nýjar borðplötur, blöndunartæki og vaskur, þvottahús 
inn af eldhúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni.V. 36.9 m. 
Opið hús mándaginn 29. júlí kl. 16:30-17:15, verið velkomin.

Merkurteigur 4, 300 Akranes. 
EINBÝLISHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM.

Tæplega 180 fm reisulegt og fallegt hús á góðum stað á Akra-
nesi. 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. . Verð 34,9 millj.  
Velkomið að bóka skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Drekavogur 4b, 104 Rvk., 
3JA Á JARÐHÆÐ. 

Drekavogur 4b, 82 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og sérverönd. Björt, falleg og vel skipulögð íbúð í nýlegu 
húsi á rólegum stað í Vogunum. Rúmgóð stofa, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús inn af því. Parket og flísar á gólfum. 
Ágæt geymsla fylgir. Verð 42,9 millj. 
 Velkomið að panta tíma fyrir skoðun hjá sölumönnum Foldar.

Markarflöt 57, 210 Gb, einbýli á einni hæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 30/7 KL. 16:30-17:00. 

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.   Verð 85,9 millj. 
Opið hús þriðjudaginn 30. júlí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

 Stýrimannastígur 8, 101 Rvk., einbýli. 
OPIÐ HÚS MÁN 29/7 KL. 16:30-17:00.

Stýrimannastígur 8: Ca. 177  fm gullfallegt hús á frábærum stað í 
Vesturborginni. Húsið hefur verið endurinnréttað á síðustu árum 
og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru rúmgóðar stofur með 
arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar.  
Opið hús mánudaginn 29. júlí kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

 

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

- Raðhúsi eða litlu einbýli á  
Seltjarnarnesi fyrir kaupanda sem 
búinn er að selja. Góðar greiðslur 
í boði og enginn fyrirvari

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þriðjudaginn 30. júlí. Kl. 17:30 til 18:00 
Snorri frá Valhöll verður á staðnum. Sími:  895 2115
snorri@valholl.is

Mánudaginn 29. júlí. Kl. 17:00 til 18:00 
Hákon Svavarsson frá Valfell verður á staðnum.  
Sími:  898 9396. hakon@valfell.is

- FRÁBÆRT VERÐ 
42.700.000 KR. 

- Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest. 
- Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs. 
- Húsin eru til afhendingar strax!

Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verði- 
vaxtalækkun! - sumar og sól framundan.

• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51. 
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind 

sett á alla útveggi og loft. 

• Húsin eru klædd að utan með Cembrit flísum. 
• Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara. 
• Á milli íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr álklæddu timbri.

AKRANES - AKRALUNDUR 15 – 19

VERÐ AÐEINS 42.700.000 KR.

!GLÆSILEG
RAÐHÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

S í ð a n  1 9 9 5

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali

Aðeins 

2 hús 

eftir!

OPIÐ 

HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna • Stuðlaborg – Nýjar og glæsilegar íbúðir í grónu hverfi. Leitið upplýsinga á skrifstofu.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag  
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega falleg og björt 92,3 fm. efri sérhæð við 

Brekkubyggð með verönd til suðurs og frábæru 

útsýni yfir borgina, að Snæfellsjökli, Bláfjöllum og 

víðar.  

• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð. Innrétting og 

tæki í eldhúsi eru nýleg og parket á íbúðinni er 

nýlegt.  Íbúðin er nýmáluð að innan.

• Stór stofa með gluggum ti norðurs og austurs 

og einstöku útsýni yfir borgina. Opið eldhús 

við stofu. Tvöfaldur ísskápur í eldhúsi og upp-

þvottavél fylgja með eigninni.

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
Staðsetning er miðsvæðis í Garðabæ. 

Verð 46,9 millj.

Brekkubyggð 17 – Garðabæ. 3ja herbergja efri sérhæð.

 

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Mjög góð 59,6 fm. íbúð á 2. hæð, efri hæð að 

meðtalinni sér geymslu á þessum eftirsótta stað 

í Gerðunum í Reykjavík. Um er að ræða góða 

íbúð í litlu fjölbýlishúsi með góðum svölum.

• Svalir snúa til vesturs inn í bakgarð. Stofa með 

gluggum til vesturs. Rúmgott svefnherbergi. 

Eldhús með eldri viðarinnréttingum og glugga til 

vesturs. Snyrtileg sameign.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 29,9 millj.

• Virkilega góð 82,3 fm. íbúð á 2. hæð í stein-

steyptu húsi við Bergþórugötu auk sér geymslu.  

• Íbúðin er björt og hefur verið þó nokkuð endur-

nýjuð hið innra.  Nýlegir ofnar og ofnalagnir eru í 

íbúðinni. Ljósleiðari er kominn inn í húsið. 

• Rúmgóð og björt stofa. Rúmgóð tvö herbergi. 

Eldhús með útsýni að Esjunni og út á sundin. 

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

Verð 44,9 millj.

• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað um 

310,0 fm. 7 herbergja einbýlishús á 4 pöllum 

við Klapparberg í Reykjavík. Eldhúsinnrétting 

og tæki eru nýleg, aðal baðherbergi hússins er 

nýlega endurnýjað og þakjárn og þakkantur eru 

frá árinu 2018.  

• Stórar stofur með mikilli lofthæð, arni og útgengi 

á svalir til suðausturs þaðan sem nýtur útsýnis til 

fjalla. Stór eyja er í eldhúsi og góð borðaðstaða. 

Fjögur herbergi. Útgengi á verönd til suðurs úr 

hjónaherbergi og sjónvarpstofu.

• Lóðin er ræktuð og skjólsæl með fallegum trjá-

gróðri.  Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt eru 

fyrir framan hús.

Verð 94,9 millj.

Skálagerði 17. 2ja herbergja íbúð – laus strax. 

Bergþórugata 27. 4ra herbergja íbúð. 

 

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag  
frá kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 5 herbergja 98,7 fm. íbúð á 3. 

hæð með svölum til suðvesturs í fjórbýlishúsi  við 

Rauðalæk. Verið er að skipta um flesta glugga í 

húsinu.

• Þrjú herbergi. Stofa með gluggum til suðvesturs 

og suðausturs. Eldhús með góðu skápaplássi 

og rúmgóðum borðkrók. Borðstofa er opin við 

eldhús og stofu.

• Glæsilegt útsýni er frá stofum, eldhúsi og svölum 

til suðvesturs yfir Laugardalinn, miðbæinn og til 

fjalla. Lóðin er ræktuð og frágengin með hellu-

lagðri stétt, tyrfðri flöt og gróðri. 

Sér bílastæði er á lóð.
Verð 52,9 millj.

• Fallegt og vel skipulagt 85,1 fm. raðhús á einni 

hæð með sér garði fyrir 60 ára og eldri við 

Jökulgrunn í Reykjavík. Lóðin er við hjúkrunar-

heimilið Hrafnistu þar sem eigendur húsanna hafa 

aðgengi að félagsstarfi og ýmis konar þjónustu á 

vegum hjúkrunarheimilisins, m.a. heitan mat.

• Aukin lofthæð er yfir stofu og eldhúsi. Rúmgóð 

stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi 

á baklóð. Stofa rúmar vel borðstofu og setustofu. 

Svefnherbergi með góðum skápum og glugga til 

austurs. Þvottaherbergi/geymsla innan íbúðar.

• Aðkoma að húsinu er mjög góð og sér bílastæði 

fyrir framan húsið á hellulagðri innkeyrslu. 

Eignin er laus og afhendist við kaupsamning. 

Verð 49,9 millj.

Rauðalækur 6. Góð 5 herbergja íbúð á efstu hæð.

Jökulgrunn– eldri borgarar. Glæsileg 5 herbergja íbúð á efstu hæð.Klapparberg. Einbýlishús á grónum og skjólsælum stað.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Björt og vel skipulögð 82,4 fm. neðri hæð í 

tvíbýlishúsi með stórum sér garði til suðurs við 

Vættaborgir í Grafarvogi.  Sér bílastæði á hellu-

lagðri og upphitaðri innkeyrslu fylgir íbúðinni.

• Íbúðin er mjög góð hið innra með olíubornu 

plankaparketi á gólfum, nema í baðherbergi, 

þvottaherbergi, geymslu og eldhúsi, en þar eru 

vandaðar flísar á gólfum.  Baðherbergi er vandað 

sem og eldhúsinnréttingar.

• Vandað baðherbergi sem bæði er með baðkari 

og flísalagðri sturtu. Mjög stutt er í alla þjónustu, 

s.s. leikskóla, skóla, verslanir og annað. 

Verð 41,9 millj.

• Glæsileg 4ra herbergja 111,9 fm. endaíbúð á 

efri hæð að meðtalinni sér geymslu við Arnarás 

í Garðabæ. Sérinngangur og gluggar í 3 áttir. 

Stórar og skjólsælar suðursvalir með viðar-

klæddu gólfi og miklu útsýni.  

• Rúmgóð og björt stofa. Fallegar mahognyinn-

réttingar í eldhúsi og góð borðaðstaða. Þrjú 

herbergi, eitt nýtt sem sjónvarpsstofa í dag. 

• Húsið var málað að utan árið 2017. Einstaks 

útsýnis nýtur frá íbúðinni. 

Verð 59,9 millj.

Vættaborgir 86. 3ja herbergja neðri hæð með sér garði.

Arnarás 4 - Garðabæ. 4ra herbergja efri hæð með sérinngangi.

• Frábærlega staðsett 358,5 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum með innbyggðum 24,6 fm. 

bílskúr og 2ja herbergja aukaíbúð. Þá er ótalið 

lokað bílskýli við suðurenda lóðar, geymsla við 

suðvesturenda lóðar, gróðurhús austan megin 

við hús og gler blómaskáli ofan á bílskúr.

• Afar glæsilegt útsýni er af efri hæð hússins út 

á sundin, yfir Garðabæ, fjallagarðinn í suðri og 

víðar. Lóðin er stór eða 2.043,0 fm. að stærð og 

er öll hin glæsilegasta.

• Garðurinn er afgirtur með grindverki sem liggur 

ofan á steyptum stoðvegg. Fallegur gróður er 

á lóðinni, göngustígar, steinhleðslur og tjarnir. 

Flísalögð verönd til suðurs fyrir framan aðalinn-

gang.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Einbýlishús með aukaíbúð á einstakri lóð. 
• Stórglæsilegt 354,2 fm. parhús á þremur 

hæðum (tengihús) á nýlega endurnýjaðri lóð.   

• Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað nýlega,  

m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði baðherbergi 

og gestasalerni, rafmagnstafla og  neysluvatns-

lagnir. Gólfhiti er í flísalögðum rýmum.  Parket á 

gólfum hússins er allt gegnheilt stafaparket úr 

eik.

• Samliggjandi rúmgóðar og bjartar parketlagðar 

stofur með nýjum glæsilegum arni eftir Jón 

Eldon. Eldhúsið er rúmgott og með mjög fal-

legum hvítum sérsmíðuðum innréttingum með 

korean á borðum. Stórt sjónvarpshol. Hjónaher-

bergi með útgengi á svalir. Fjögur önnur rúmgóð 

herbergi.

Grænamýri – Seltjarnarnesi. Glæsilegt parhús.
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

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

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur
fasteignasali

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

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

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

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

REYKJAVEGUR 80
270 MOSFELLSBÆR

 169.5 fm 5 herb. einbýlishús með bílskúr á stórri eignarlóð.  
Fallegur garður.  V. 63 m
Opið hús miðvikudaginn 31. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Vönduð 3ja herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi , alls 87 fm á annari hæð. Stórar svalir með útsýni. Stæði í bílgeymslu fylgir eigninni. Góður 
sameiginlegur garður með leiktækjum fyrir börn. Virkilega góð eign í vönduðu húsi.  V. 44,9 m
Opið hús mánudaginn 29. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

BERJARIMI 34
112 REYKJAVÍK

109.5 fm 4 herb. íbúð með auka herbergi í risi ásamt stæði í 
opinni bílageymslu.    V. 47,3 m
Opið hús þriðjudaginn 30. júlí milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

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
Opið hús miðvikudag 31. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg.fs. 847 7000, armann@eignamidlun.is

JAKASEL 17
109 REYKJAVÍK

LINDARGATA 27
101 REYKJAVÍK

167,4 fm einstaklega fallegt og vel viðhaldið raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr á fjölskylduvænum stað í Seljahverfinu í 
Breiðholti. Fjögur góð svefnherbergi. Innangengt úr húsi í bílskúr. Möguleiki á að reisa garðhús út frá stofu. Næg bílastæði við húsið. 
Stutt í Seljaskóla og leikskólann Jöklaborg.  V. 73,9 m
Opið hús mánudaginn 29. júlí milli kl. 18:30 og 19:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

NESHAGI 15
107 REYKJAVÍK

FURUGERÐI 13
108 REYKJAVÍK

KLEPPSVEGUR 38
105 REYKJAVÍK

BÓKHLÖÐUSTÍGUR 10
101 REYKJAVÍK

BARÓNSSTÍGUR 65
101 REYKJAVÍK

Góð 154.2 fm 5 herbergja sérhæð með bílskúr á fyrstu hæð með 
sérinngangi. Mjög góð staðsetning. Stutt er í skóla á öllum stigum, 
íþróttasvæði KR, verslun og þjónustu ásamt fallegum göngu- og 
hjólaleiðum við Ægissíðuna.  V. 69,9 m
Opið hús mánudaginn 29. júlí milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg.fs. s. 661 6021, 
hreidar@eignamidlun.is

93.3 fm rúmgóð og vel staðsett 4 herb. útsýnisíbúð á 2.hæð 
(efstu hæð) í nýlega viðgerðu og máluðu húsi. 3 svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar, suðursvalir, nýmáluð að innan og laus við 
kaupsamning!  V. 46,5 m
Opið hús mánudaginn 29. júlí milli kl. 16:00 og 16:30
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

Fjögurra herbergja 102 fm íbúð á 3. hæð. Húsið er vel viðhaldið. 
Útsýni yfir borgina frá svölum sem snúa til suðurs   V. 42,9 m
Opið hús fimmtudaginn 1. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

188,5 fm einbýlishús byggt úr timbri og stendur á steyptum 
kjallara og er staðsett á horni Miðstrætis og Bókhlöðustígs. 
Sér bílastæði er á lóð. Árið 1981 var það flutt á núverandi stað 
og steyptur var undir það kjallari og húsið gert upp á vandaðan 
hátt.   V. 89,0 m
Opið hús þriðjudaginn 30. júlí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is

111,1 fm góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ásamt íbúðarherbergi í 
kjallara. Nýlega búið að endurnýja íbúðina að innan, s.s. eldhús, 
baðherbergi og gólfefni. Fallegur sameiginlegur garður. Íbúð 
staðsett í hjarta menningar og þjónustu miðborgarinnar. V. 55,9 m
Opið hús miðvikudaginn 31. júlí milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

GERPLUSTRÆTI 17-19
270 MOSFELLSBÆR

Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja fullbúnar íbúðir. Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum. Afhending í júlí  - ágúst.  Verð frá 39,9 m. 
Opið hús mánudaginn 29. júlí milli kl. 18:00 og 19:00
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

VEFARASTRÆTI 20
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS

HELLISGATA 21
220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS
83,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi. 
Sérinngangur. Skjólsæll pallur. Stutt í þjónustu og menningu 
miðbæjarins. Íbúð sem býður upp á mikla möguleika. V. 31,9 m
Opið hús miðvikudaginn 31. júlí milli kl. 18:30 og 19:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, 
hrafnhildur@eignamidlun.is



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg
Matthíasdóttir
Lögfræðingur,
löggiltur 
fasteignasali
s. 588 9090

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

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 847 7000

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 661 6021

Hrafnhildur 
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Sesselja K. 
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

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

Garðabær - Lyngás 1

Í HÚSINU ERU 70 FALLEGAR OG VEL HANNAÐAR 2JA - 4RA 
HERBERGJA ÍBÚÐIR
Húsið er hluti af heildaruppbyggingu á hluta Baróns- og 
Laugavegsreit með nýjum göngustígum, uppgerðum eldri húsum 
auk nýbygginga.

Hverfisgata 85

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

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar @eignamidlun.is
Sími 896 1168

·   Íbúðir afhendast fullbúnar án             
   megin gólfefna 
·   Flísar á votrýmum 
·   Innfeld lýsing og steinn á borðum
·   Öllum íbúðum fylgir sér stæði í             
   bílakjallara

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

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

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

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

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

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

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

Efstaleiti 19-27 og Lágaleiti 1-9

OPIÐ HÚS Í SÝNINGARAÐSTÖÐU AÐ EFSTALEITI 27,  ÞRIÐJUDAGINN 30. JÚLÍ, KL. 17.00 - 19.00

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN 29. JÚLÍ, KL. 17.00 - 18.00

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN 29. JÚLÍ, KL. 17.00 - 17.30

OPIÐ HÚS

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

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

• Íbúðir afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum
• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins
• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna og falleg útivistarsvæði



Með þér alla leið

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

Verð :  83,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðstræti 3

s. 775 1515

101 Reykjavík

10 hæðin, 137 fm með glæsilegu útsýni 

Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi 

Steinn á borðplötu, gólfsíðir gluggar 

Vönduð eign 

Verð :  120,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 16-18

s. 775 1515

101 Reykjavík

Falleg 115 m2 3-4ra herbergja íbúð 

Bílskýli fylgir íbúðinni 

60 ára og eldri

Laus strax

Verð :  57,0 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur

s. 897 0634

107 Reykjavík

Mjög gott og mikið endurnýjað samtals  

um 108 fm endaraðhús 

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi, 

Verð :  62,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krókabyggð 34 

s. 896 8232

270 Mosfellsbær

Mjög rúmgóð og björt íbúð á efri hæð
2ja herbergja 63 fm, suður svalir
Talsvert endurnýjuð og laus strax
Læstur og lokaður garður
Gott stæði í lokaðri bílageymslu
Mjög snyrtileg og góð sameign
Laus strax

Verð : 39,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásholt 40

s. 899 1178

105 Reykjavík

Opið hús 
miðvikud. 31. júlí 
kl. 17:00 - 17:30

Einstaklega heillandi 196,3 fm parhús 
með aukaíbúð. Á besta stað í 101 í gamla 
vesturbænum. Frábær staðseting við eina 
fallegustu götu borgarinnar. Mikil lofthæð 
og upprunalegur stíll. Fallegur gróinn 
suðurgarður með viðarhúsi.
 Viðarsvalir með tröppum niður í garð.

Verð :  94,9 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólvallagata 7A

s. 773 6000

101 Reykjavík

Opið hús 
þriðjud. 30. júlí  
kl. 17:30 -18:00

Glæsileg 4ra herbergja íbúð með stæði 
í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við 
Friggjarbrunn í Reykjavík Íbúðin er á fyrstu 
hæð en er meira eins og önnur hæð bakatil 
Vandaðar innréttingar og lýsing 
Rúmgóðar svalir 
Þvottaherbergi innan íbúðar 

Verð :  59,9 millj.

Ásgrímur Ásmundsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Friggjarbrunnur 3

s. 865 4120

113 Reykjavík

Opið hús 
þriðjud. 30. júlí  
kl. 17:00 -17:30

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 :  36,9 millj.

Ásgrímur Ásmundsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórsgata 7

s. 865 4120

101 Reykjavík

Opið hús 
miðvikud. 31. júlí 
kl. 17:00 - 17:30

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

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

Verð :  73,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Þorragata 7

s. 616 1313

101 Reykjavík

Opið hús 
þriðjud. 30. júlí  
kl. 18:00 -18:300

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

Verð :  84,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Laugateigur 18

s. 616 1313

105 Reykjavík

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala 

Opið hús 
þriðjud. 30. júlí  
kl. 17:00 -17:30

Hraunbær 103
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

• 

• Vandaðir verktakar Dverghamrar

• Aðgengi að þjónustu og  
félagsmiðstöð hjá Reykjavíkurborg  
í Hraunbæ 105

• Afhending okt. árið 2020

Verð frá kr. 42,5 milljónir

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

Glæsilegar íbúðir fyrir +60 ára

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

Falleg og björt 2 herb endaíbúð á 2. hæð  
í fjölbýli við Háaleitisbraut 
Eignin er skráð 52,1 fm 
Góðar svalir 
Sérgeymsla og sameiginlegt  
þvottaherbergi í kjallara

Verð :  31,9 millj.

Ásgrímur Ásmundsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 49

s. 865 4120

108 Reykjavík

Opið hús 
mánudaginn 29. júlí 
kl. 17:00 - 17:45

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Gott og notalegt raðhús í Fossvogi,  
alls 209,5 fm, 4 svefnherb., fataherbergi,  
2 baðherb., 2 stofur, anddyri og forstofa, 
eldhús, borðstofa, þvottahús, 2 geymslur, 
skjólsæll garður og ágætur bílskúr 
Stutt í skóla og útivist

Verð :  89,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Giljaland 16

s. 775 1515

108 Reykjavík

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

Verð :  47,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur 54

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Fallegt rúmgott parhús á þremur hæðum 

Bílskúr með 22 fm gryfju 

Fjöldi svefnherbergja (6-7) 

Töluvert endurnýjuð eign

Verð :  79,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jakasel 5a

s. 775 1515

109 Reykjavík

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

Verð :  89,7 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 95

s. 695 5520

103 Reykjavík

Húsið er skráð skv þjóðskrá 59,2 fm 
Góður pallur og grasbali er við húsið 
Húsið er hitað upp með rafmagnsofnum 
Heita vatnið er upphitað með hitakút fyrir  
neysluvatn og sturtu  Sjón er sögu ríkari

Verð :  23,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 70

s. 775 1515

311 Skorradalur

228 fm einbýlishús með bílskúr á góðum 

stað innst í botnlanga 

Eignin telur: 4 svefnherbergi, snyrtingu, 

baðherbergi, þvottahús, eldhús, stórar stofur, 

bílskúr, fallegur garður og fallegt útsýni

Verð :  85,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparberg 25

s. 775 1515

111 Reykjavík

Ný 151 fm parhús á einni hæð í byggingu.
Gríðarlega vel skipulögð hús í rólegu 

 
með góðri lofthæð. 3 svefnherbergi, baðherbergi  
og sér þvottahús. Góð geymslurými.
Húsin afhendist skv. skilalýsingu tilbúin til innréttinga

Verð :  63,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjamelur 7

s. 899 1178

270 Mosfellsbær

Vel skipulögð og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 

íbúð á 2.hæð (gengið beint inn af plani) á 

þessum vinsæla stað í Vesturbænum 

Íbúð er skráð samkvæmt FMR 1277 fm (þar af bílastæði 267 fm) 

og að auki er ca 8 fm sérgeymsla í kjallara

Verð :  49,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rekagrandi 1 

s. 893 9929

107 Reykjavík

83,7 fm heilsárshús frá 2014. auk  
40 fm kjallara (geymsla) 
Þrjú svefnherbergi, eldhús,  
stofa, baðherbergi 

Miklir sólpallar og góð staðsetningu
Laus strax

Verð :  34,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 204

s. 775 1515

311 Skorradalur

Fallegt   einbýli með glæsilegu útsýni  
og tvöföldum bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð og  
góður suður garður   

Glæsilegt nýtt eldhús og ný gólfefni á efri hæð  

95,0 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísholt 6

s. 773 6000

210 Garðabær

Notaleg og björt 4ra herbergja íbúð 

Nýtist frábærlega 
Rúmgóð samliggjandi stofa og eldhús 
Útsýni til sjávar og stutt í miðbæinn 
Háskólann og Vesturbæjarskóla

42,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsgata 25

s. 773 6000

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 
íbúðum í fimm lyftuhúsum.  
Stærðir frá 58-254 fm.  
Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, 
veitingastaði og útivist.
Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina.
Fjöllin skarta sínu fegursta við 
sjóndeildarhringinn og örstutt er  
að skreppa í miðbæinn, sund eða 
gönguferð í Laugardalnum.

Glæsilegar útsýnisíbúðir  
í grónu hverfi 
Áhersla á fjölbreytileika og gæði í 
hönnun, efnisvali og frágangi.  
Þýskar gylltar álklæðningar ásamt stórum 
swiss pearl steinplötum.  
Sérstök hljóðgólf í öllum íbúðum,  
þykkir veggir og full loftræsing skapa 
góða hljóðvist. 
Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa 
einstakt og óhindrað sjávarútsýni yfir 
Sundin, Esjuna, Akrafjall, Snæfellsjökul  
og innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn.

Hin margverðlaunaða og heimsþekkta 
danska arkitektastofa Schmidt
Hammer Lassen (SHL) hannar Stuðlaborg 
ásamt VA arkitektum.

Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er 
eitt stærsta, elsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins. 

Nánari upplýsingar um bygginguna á 
105midborg.is/miklaborg

Afhending áramótin 2019/2020

41,9 millj.Verð frá:

Stuðlaborg

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

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

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

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

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



ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR S.  ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

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

VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG 
GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ, 
SKOÐUM SAMDÆGURS OG 
SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUNMATTHILDUR  SUNNA                690 4966

146,3 fm. íbúð á 6. hæð með stæði í upphituðum bílakjallara. Íbúðin 
er á tveimur hæðum. Íbúðin afhendist fullbúin við kaupsamning, með 
gólfefnum á öllum rýmum, innbyggðum ísskáp, frysti og uppþvottavél.

TANGABRYGGJA 15, 110 RVK 71.7M

LÆKKAÐ VERÐ

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.

HOLTSVEGUR 25, 210 GBR 53.5M

MATTHILDUR / KJARTAN

Stórglæsileg 132,3 fm 3ja herbergja endaíbúð, ásamt stæði í 
bílageymslu.  Geymsla í sameign. Bílakjallari er rafbílavæddur og 
tengi fylgir stæði. Stutt í alla helstu þjónustu og samgöngur.

LAUGARNESVEGUR 87, 105 RVK 67M

MATTHILDUR / KJARTAN

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Einstaklega smekkleg 85,0 fm., þriggja herbergja endaíbúð í 
uppgerðu húsi á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar.

STRANDGATA 31, 220 HFJ 44.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

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.

VESTURBERG 195, 111 RVK 57.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús mánudaginn 29.júlí klukkan 17:30 til 18:30 - 182,5 
fermetra hæð, ris og bílskúr, sem allt hefur verið endurnýjað með 
smekklegum hætti. Bílskúr innréttaður sem studióíbúð. 

KIRKJUTEIGUR 18, 104 RVK 85.9M

OPIÐ HÚS

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING
Nýtt 217,1m2 iðnaðarbil með millilofti. Lóðin skilast malbikuð að 
framan, grófjöfnuð að aftan.

GAGNHEIÐI 17, 800 SELFOSS 32.5M

Opið hús mánudaginn 29.júlí klukkan 17:00 til 17:30 - Falleg og 
björt 105,4 fm fjögurra herbergja neðri sérhæð í tvíbýli. Glæsilegur 
pallur og garður. 

ÁLFATÚN 18, 200 KÓP 51.9M

KJARTAN ÍSAK                                 663 4392

OPIÐ HÚS

Heil húseign í miðbæ Hafnarfjarðar um 275 fm. Nýtt sem 
skrifstofuhús. Mögulega hægt að breyta í íbúðir. Eignaskipti möguleg.

STRANDGATA 25, 220 HFJ TILBOÐ

STEFÁN HRAFN                                  895 2049

424,8 fm. húseign á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Hægt að nýta á
margan hátt. T.d. sem margar litlar íbúðir, fjölda útleiguherbergja, 
skrifstofur,  o.fl. Stutt í alla þjónustu, göngufæri við Umferðarmiðstöðina.

BERGSTAÐARSTRÆTI 60, 101 RVK TILBOÐ

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR   692 0149



OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 28, íb. 203  105 Rvk 41.900.000

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

Herbergi: 4     Stærð:  96,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17.30-18.00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð með stæði í bílageymslu í vönduðu 
lyftuhúsi  í Bryggjuhverfinu í miðbæ Hafnarfjarðar.  Allar innréttingar og efnisval er samræmt 
og gólfefni er flísar og hnotulitað pl.parket. Þvottaherbergi er innan íbúðar og bæði baðkar 
og sturtuklefi á baðherbergi. Örstutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við sjóinn.  
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 104,4 m2

Norðurbakki 5a     220 Hafnarfirði 49.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

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

Herbergi: 3     Stærð: 126,6 m2

Miðleiti 1     103 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17:30-18:00

Goðaborgir 8    112 Reykjavík

Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Einstakt 
útsýni til sjávar frá eldhúsi. Svalir í austur frá stofu. Búið er að endurnýja gólfefni  
í herb., stofu og eldhúsi. Endurnýjaðar hvítar innihurðir. Sérmerkt bílastæði. 
Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 67,0 m2      

35.200.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 19:00-19:30

Hæðargarður 34    108 Reykjavík

*Sérinngangur* Innaf forstofu er geymslurými með glugga, hægt að nýta sem 
vinnuherb. Tvö svefnherbergi. Stofa með útgengi út  á verönd með afgirtum garði 
að hluta af sameiginl.garði. Eldhús með borðkrók við glugga. Baðherbergi með 
glugga, baðkar. Sameiginlegt þvottahús með sértengli. Búið er að endurnýja 
skólplagnir. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 81,8 m2      

44.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 31. júlí kl. 17:00 – 18:00

Drekavellir 24 A    221 Hafnarfirði

Björt og rúmgóð 5 herbergja íbúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi á eftirsóttum 
stað í Hafnarfirði. Íbúðin er vel skipulögð með hita í gólfi, suður svölum og búin vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu og fjögur svefnherbergi. Stutt er í skóla, leikskóla og almenna þjónustu. 
Uppl. veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516 

Herbergi: 5     Stærð: 132,8 m2      

52.900.000

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

Vogatunga 86    270 Mosfellsbær

Fallegt 4 herbergja raðhús á einni  hæð við Vogatungu í Mosfellsbæ. Íbúðin sjálf 
er 137,4 m2, bílskúr er 23,3 m2 og samtals er því eignin 160,7 m2. Húsið skiptist 
í þrjú svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og 
bílskúr með góðu geymslulofti. Stór sólpallur er við eignina með heitum potti og 
geymslum. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 4     Stærð: 160,7 m2      

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí 18:00 – 18:30

Berghólar 21    800 Selfoss 44.900.000

Fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Innan-
gengt er í skúrinn. Stofa er rúmgóð og tengist eldhúsi í opnu rými, útgengi á 
stóran timbursólpall með skjólveggjum og heitum potti, fallega gróinn garður. 
Eldhús með vandaðri innréttingu, baðherbergi með sturtu og baðkari, svefn-
herbergi eru 3 öll rúmgóð. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 145,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí 17:30 – 18:00

Ásgarður 63    108 Reykjavík 58.900.000

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum ásamt sérmerktu stæði á bílaplani. Á 
aðalhæð er forstofa, eldhús með vandaðri innréttingu og stofa með útgengi í garðinn, á 
efri hæð eru 2 svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og sjónvarpsstofa, í kjallara eru tvö 
svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og þvottahús. Húsið stendur efst í götu neðan við 
Réttarholtsskóla. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 109,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 18:30 – 19:00

Hraunbær 138    110 Reykjavík 36.900.000

Mjög góð 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í forstofuhol með 
fataskáp, eldhús með ljósri viðarinnréttingu og borðkrók,  rúmgóða stofu og 
borðstofu með útgengi á v-svalir 3 svefnherbergi og flísalagt baðherbergi með 
góðri innréttingu. Húsið lítur vel út og nýlega farið í gegnum endurbætur, sameign 
er snyrtileg. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 94,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Suðurhús 13    112 Reykjavík 125.000.000

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

Herbergi: 7     Stærð: 350,2 m2

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

Starhagi 10    107 Reykjavík 76.900.000

Glæsileg 105,2fm 5 herbergja miðhæð ásamt 24,1fm bílskúr, 
samtals: 129,3fm. 

Eignin er mikið endurnýjuð. Tvennar svalir. 

Eignin skiptist í: forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 herbergi, 
baðherbergi, geymslu og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð. 

Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 129,3 m2      

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

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 stað-
setning 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

Herbergi: 4     Stærð: 110,5 m2

Naustabryggja 57     110 Reykjavík 47.900.000

520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali
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Berglind
Fasteignasali
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Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali
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Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali
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Ragnar
Sölufulltrúi
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Jón Gunnar
Fasteignasali
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Hrönn
Fasteignasali
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Lilja
Fasteignasali

663 0464

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali







Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Verð frá 158.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

Fasteignir

Bíldshöfða 5, 110 Reykjavík 
S. 567 4949
Opnunartími virka daga:

Mán-föst kl. 10-18

BÍLAHÖLLIN 

BÍLAHÖLLIN

Mikið 
úrval af bílum

TOYOTA AYGO 
H/B ACTIVE. 
5/2017, ekinn 44 
Þ.KM, bensín, 5 gírar.
TILBOÐSVERÐ 
1.290.000. 
Ásett verð 1.490.000.- 
Rnr.330339.

TOYOTA YARIS 
H/B ACTIVE. 
6/2018, ekinn 13 
Þ.KM, bensín, SJÁF-
SKIPTUR. 
TILBOÐSVERÐ 
2.290.000. 
Ásett verð 2.490.000.- 
Rnr.280341.

TOYOTA HI LUX 
INVINCIABLE  33”. 
10/2018, ekinn 9 
Þ.KM,beinskiptur 6 
gírar. Mikið af auka-
búnaði 
Ásett verð 6.990.000. 
Rnr.152659.

TOYOTA LAND 
CRUISER 150 
GX 33” breyttur. 
9/2017, ekinn 22 
Þ.KM, DIESEL, sjálf-
skiptur,brettakantar 
og margt fleira, 
sérstaklega fallegt 
eintak. 
Ásett verð  8.950.000. 
Rnr.330361.

NISSAN MICRA 
ACCENTA. 1/2018, 
ekinn 7 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Bakk-
myndavél,símatengi 
og m/fl 
Ásett verð  2.350.000. 
Rnr.280495.

SUZUKI Sx4. 
12/2013, ekinn 41 
Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Fjórhjóla-
drifinn Frábær bíll 
TILBOÐSVERÐ 
1.990.000. 
Ásett verð 2.190.000.- 
Rnr.330396.

TOYOTA COROLLA 
LVE Diesel. 5/2016, 
ekinn 87 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. 
TILBOÐSVERÐ 
1.750.000. 
Ásett verð 1.990.000.-
Rnr.280324.

HONDA CR-V 
ELEGANCE NAVI. 
7/2018, ekinn 11 
Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 5 gírar. 
Mjög fallegur bíll 
TILBOÐSVERÐ 
4.650.000. 
Ásett verð 4.850.000.-
Rnr.330358.

TILBOÐS-

VERÐ

TILBOÐS-

VERÐ

TILBOÐS-

VERÐ

TILBOÐS-

VERÐ

TILBOÐS-

VERÐ

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Glæsilegur fullbúinn búgarður/jörð/
nýbýli samtals ca 1.100 fm þar af er 
stórglæsilegt nýlegt einbýli á einni hæð, 
gestahús og nýleg útihús, m.a. hesthús,  
reiðskemma, vélageymsla ofl.
Landið er 4 hektarar. Heitt vatn.

Frábær staðsetning, þ.e. aðeins nokkrir 
km frá Selfoss.

Möguleiki er að kaupa allt að  
35 hektara til viðbótar. 
(Fleiri myndir á netinu)

VERÐTILBOÐ

Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

BÚGARÐURINN BYGGÐARHORN 40 VIÐ SELFOSS

Sími 520 7500

Stofnað  
1983

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





Þjónusta

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

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

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

 Húsaviðhald

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum, 

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

serfagehf@gmail.com

 Spádómar

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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
90 fm íbúðarpláss til leigu. Uppl. s: 
896-9132.

 Atvinnuhúsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Frystir

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

 
Vegg kælar 
og frystar

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

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

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

Til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Ólína Marinósdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu 

Fossheimum þriðjudaginn 23. júlí. 
Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
fimmtudaginn 1. ágúst kl. 14.00.

Marinó F. Einarsson Valgerður Jakobsdóttir
Hansína Ásta Jóhannsdóttir
Guðbjörg Jóhannsdóttir Sigdór Vilhjálmsson
Guðmundur Rúnar Jóhannsson Sigrún Þórðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Lifandi listaverk á 
Amtsbókasafninu 
á Akureyri sem ber 
yfirskriftina „Áður 
en ég dey veggur“.

Á A m t s b ó k a -
s a f n i n u  á 
A k u rey r i er 
á h u g a v e r t 
listaverk sem 
k ref st þát t-

töku gesta í opinberu rými. 
Þar koma fram vonir, ótti, 
gleði og hugur þátttakend-
anna. Listaverkið, sem er 
lifandi og ber yfirskriftina 
„Áður en ég dey veggur“, er 
2,5 metrar á hæð og 4,8 metr-
ar á lengd. Veggurinn hefur 
120 línur þar sem gestir rita 
þau atriði sem þeim eru efst 
í huga  eða þeir forgangsraða 
hverju sinni. 

Berg lind Mar i Valde-
marsdóttir, verkefnisstjóri 
v iðbu rða og sý ninga á 
Amtsbókasafninu, segir við-
tökurnar hafa verið gríðar-
lega góðar. Allir staldri við 
áberandi vegginn. Ritaðar 
athugasemdir hafa f lestar 
verið jákvæðar. „Það hefur 
verið gaman að sjá virkni 
ólík ra a ldu rshópa . Þau 
yngstu hafa gjarnan notið 
aðstoðar eldri systkina. Vel 
fullorðið fólk hefur líka tekið 
þátt og allir aldurshópar þar 
á milli,“ segir hún.  

Berglind segir áherslur 
eða væntingar ólíkar eftir 
aldurshópum. „Yngra fólk 
og börn skrifa oftast fram-
tíðardrauma sína. Gæludýr 
á borð við hunda og ketti eru 
gjarnan á óskalistanum. Þeir 
fullorðnu vilja meira njóta 
þess sem er, njóta tímans og 
vilja vera í sátt við sjálfa sig 
og sína.“   

Einn fimm þúsund veggja 
Veggurinn er hluti af alþjóð-
lega listaverkinu „Before I 
Die“ sem listakonan Candy 
Chang er höfundur að og 
hóf með því að setja verkið 
upp á yfirgefið hús í New 
Orleans í Bandaríkjunum 

árið 2011. Síðan þá hafa að 
minnsta kosti 5.000 hlið-
stæðir veggir verið settir upp 
í f jölmörgum borgum og 
bæjum í meira en 75 ríkjum 
allt frá Kína, Írak, Nígeríu, og 
Kasakstan.

Berglind segir systur sína, 
Bryndísi Elfu Valdemars-
dóttur, verkefnastjóra hjá 
Akureyrarbæ, hafa verið í 
sambandi við Candy Chang. 
Þær systur hafi síðan í sam-
einingu fundið verkefninu 

Deila draumum, óskum og löngunum 

„Listaverkið vekur fólk til umhugsunar um tilveruna, um stöðu sína, um eigin getu og vilja til að vera þátttakandi í lífinu.“ Þetta er fallegur vettvangur sem gefur 
fólki færi á að horfa yfir farinn veg, líta til framtíðar og deila framtíðardraumum, óskum og löngunum í opinberu rými. MYND/BERGLIND MARI VALDEMARSDÓTTIR

farveg á Amtsbókasafninu. 
Listaverkið hefur verið opið 
til þátttöku á safninu frá 
því í júní en áætlað er að því 
ljúki 15. ágúst næstkomandi. 

Notið á marga vegu
Berglind segir að hægt sé að 
njóta listaverksins á ýmsan 
hátt. „Það er hægt að skrifa 
á vegginn, lesa það sem 
aðrir hafa skrifað, mynda 
vegginn og mannlífið sem 
myndast í kringum hann eða 
taka þátt í samræðum sem 
myndast í tengslum við það 
sem skrifað er á vegginn. Þar 
sem veggurinn er í opinberu 
rými geta allir sem leið eiga 
um tekið þátt í sköpun hans, 
hvort sem er með því að deila 
draumum sínum með öðrum 
eða skrá hugsanir sínar án 
þess að vitni séu að því,“ 
segir hún. 

„Listaverkið vekur fólk til 
umhugsunar um tilveruna, 

um stöðu sína, um eigin 
getu og vilja til að vera þátt-
takandi í lífinu.“ Þetta er fal-
legur vettvangur sem gefur 
fólki færi á að horfa yf ir 
farinn veg, líta til framtíðar 
og deila framtíðardraumum, 
óskum og löngunum í opin-
beru rými. Veggurinn er 
áminning um að við erum 
ekki ein, hvatning um mikil-
vægi þess að eiga sér draum 
og gera það besta úr lífinu, 
óháð stétt og stöðu. Það er 
almenningur sem skapar 
listaverkið sem til verður.
david@frettabladid.is

Ást er hinn rauði þráður 

óháð aldri eða kyni. 

Það að elska og vera 

elskaður er undirtónn 

flestra þátttakenda. 

Berglind Mari Valdemarsdóttir, verkefnastjóri á Amtsbókasafninu á Akureyri. 

„Áður en ég dey veggurinn“ er opinn til þátttöku til 15. ágúst.
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

GRA

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg

rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði



LÁRÉTT
1 Klandur
5 Kk nafn
6 Óð
8 Lítilsvirða
10 Skóli
11 Hjá
12 Klöpp
13 Seytlar
15 Nærklæði
17 Gildra

LÓÐRÉTT
1 Krókus
2 Stampur
3 Málmur
4 Mættir
7 Torskilið
9 Raspa
12 Afkvæmi
14 Fugl
16 Píla

LÁRÉTT: 1 steik, 5 ari, 6 ær, 8 forsmá, 10 fg, 11 
við, 12 berg, 13 agar, 15 nærföt, 17 snara. 
LÓÐRÉTT: 1 saffran, 2 trog, 3 eir, 4 kæmir, 7 ráð-
gáta, 9 sverfa, 12 barn, 14 gæs, 16 ör.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Eggenberger átti  leik gegn 
Schumacher í Basel árið 1959. 

1. Dd2!! Dxd2 2. Re7+ Kh7. 
3. Rf7#. Xtracon-mótinu lauk 
á Helsingjaeyri í gær. Jóhann 
Hjartarson varð efstur íslensku 
keppendanna með 7 vinn-
inga í 10 skákum. Guðmundur 
Kjartansson og Hilmir Freyr 
Heimisson hlutu 6 vinninga. 

www.skak.is:  Xtracon-mótið. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Austlæg átt 5-10 í dag. 
Líkur á skúrum sunnan- 
og vestanlands og 
möguleiki á þrumuveðri 
síðdegis. Annars skýjað 
með köflum og yfirleitt 
þurrt, en þokubakkar 
austan til á landinu og 
við Húnaflóa. Hiti víða 
18 til 25 stig, en mun 
svalara í þokuloftinu.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

www.bjornsbakari.is

Elsa?

Hvað 
ertu að 
gera? 

 Elsa! 
Horfðu 
á mig!

Eggineitt! Ach! 
Jeremías!

Þú hefur 
troðið í þig 

heilli kransa-
köku aftur, 
ekki satt?

Skamm-
astu þín, 

Elsa!

Sjáumst 
seinna. Meinarðu 11:30 

seinna?
Eða 01:00 seinna?

Fyrri 
kost-
urinn.

Skemmtu 
þér!

Mamma mín: Drottn-
ingin af Fyrirboðum 

um hræðilegar 
afleiðingar.

Það er 
heitt! Já, ég ætla sjá hvort við 

eigum frostpinna.

Mamma, 
má ég fá 

frostpinna?

Jájá. Hei! 
Hvar er 
minn?

Því miður. Nafnið þitt 
barst ekki í tal.

2 9 .  J Ú L Í  2 0 1 9   M Á N U D A G U R16 F R É T T A B L A Ð I Ð



Lyftiborð
fyrir krossara

24.900 kr.

Hybrid sláttuvél
36cm - Easy Edge™

2stk 2.5Ah rafhl. og hleðslut.

62.900 kr.
Áður 69.900 kr.

Lyftiborð
rir krossara

24.900 kr.

ybrid sláttuvél
6cm - Easy Edge™
k 2.5Ah rafhl. og hleðslut.

62.900 kr.
Áður 69.900 kr.

brid slááttttuvél

vfs.is

VERKFÆRASALAN  • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI • DALSBRAUT 1, AKUREYRI • S: 560 8888 • vfs.is

ALVÖRU VERKFÆRI

OG SUMARVÖRUR
Á SUMARTILBOÐI

Kapaltromla
25m 

9.990 kr.
Áður 12.990 kr.

Gúmmíkaplar
3G1,5

10m: 2.990 kr.
Áður 3.490 kr.

15m: 3.990 kr.
Áður 4.690 kr.

25m: 5.790 kr.
Áður 6.990 kr.

Höfuðljós
HL-LED, 300lm

7.190 kr.
Áður 8.490 kr.

Borvél og
höggskrúfvél

37.900 kr.
Áður 44.900 kr.

Borvél
og aukahlutir

54.900 kr.
Áður 67.900 kr.

Útvarp AM/FM
Stafrænn örgjörvi

29.900 kr.
Áður 34.900 kr.

Slípirokkur
Án rafhlöðu.

28.900 kr.
Áður 33.900 kr.

Fjarlægðarlaser 
LDM 30

11.490 kr.
Áður 13.900 kr.

Kúbein
71 cm

8.990 kr.
Áður 10.990 kr.

Réttskeið
180 cm

16.900 kr.
Áður 21.608 kr.

Hjólatjakkur
3 tonn, 52cm

16.992 kr.
Áður 19.990 kr.

Hjólatjakkur
Í tösku, 2 tonn

5.990 kr.
Áður 6.990 kr.

Mótorhjólalyfta
450 kg.

23.900 kr.
Áður 28.900 kr.

ra

Dekkjatjakkur 
650kg

14.900 kr.
Áður 17.900 kr.

Verkfæraskápur
7 skúffur

42.900 kr.
Áður 49.900 kr.

Verkfæraskápur
172 stk, 7 skúffur

94.900 kr.
Áður 114.900 kr.

Sláttuorf
og borvél

1stk 2.0Ah rafhlaða
og hleðslutæki

27.900 kr.
Áður 34.900 kr.

Sláttuvél 36V 
40cm - Easy Edge™
2stk 4.0Ah rafhl og hleðslut.

74.900 kr.
Áður 89.900 kr.

vf

Trilla
Iðnaðar, 200kg

9.900 kr.
Áður 12.900 kr.
9.900 kr.
ÁðuÁðuðuður 1r 1rr 2.92. 00 kr.

Borvél og
höggskrúfvél

67.900 kr.
Áður 79.900 kr.

15m: 3
Áður

25m:
Á
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rr.
kr
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seserr r r Fj
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8.990
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Kúbeinn
1 cm

90 k
990 k

RR

116
Á
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Sverðsög
með FIXTEC

blaða klemmu
Án rafhlöðu.

28.900 kr.
Áður 33.900 kr.

Sve
með F

k

k

k

krr.

krr.

krr

...

krr....
r 6.99990 k0 kr.

r

ÁðuÁ rÁðÁð 99900 

s
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Málbönd
3m 690 kr.

Áður 890 kr.

5m 1.090 kr.
Áður 1.390 kr.

8m 1.790 kr.
Áður 2.290 kr.

Áðuur 1r 13.900 k

3

kr.

H

Málbönd

Áður 19.990 kr.

HHjólólllattttatattatjjjjajaj kkur

Búkki, 2 stk
6 tonn m/öryggisp.

8.990 kr.
Áður 11.990 kr.

klemm
afhlöðu.

900 k
33.900 kr

90 kr.
r 8.490 kr.

Stafrænn örgjörvi

29.900 kr.
Áður 34 900 kr

rðsög
FIXTEC

Áður 34.900 kr.

mu

kr.
r.

g
C

vél og
Borvél

og aukahlutir

Borvél
höggskrú

B él

Áður 44.900 kr.

m
r

Búkki, 2222 sssssstttktkttktk
6 tonn m/öryggisp

Áður 4

Búkki 222222 sssstttttktktktktkkk

44.900 

Dekkjatjjakakakakkkkkkakakka kkkkkkkukukuukkk r 
650kg

Dekkjatjjaaaaakakakakakakakakkakakkkkkaaakkkakakakkkkaakakkkkkkkaakkkkkkkkkkakkkkkkkkkkkkukukukukuuukkkkkkukukuukkkkkkkkukkkkkkkk r

MMMóMMóttorhjólalyfta
450 kg

444.

MóMMóMóMóMóMóóttorhjólalyfta

HHy
336

2stk

Verkfæraskápur
12 skúffur

89.900 kr.
Áður 115.900 kr.

A

42.90000 kkrr
Áður 499 9000000 kkkr
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VERVERKFÆKFÆRRASALA

Áður 449.99.9999999900000 00 00000000 krkkkrkr.kr.kr.kr.
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Topplyklasett 
Check Plus

13.490 kr.
Áður 17.990 kr.

Áður 21.608 kr.

VeVerrkrkrkrkrkkrrkfffæfæfææææffææraská
77 skúffur

VVeeeerrkrkrkrkrkrkrkkkkkkrkrkrkrkkrrkrkrkrkrkrrkrkrkrrkkkkkkkkkr ffffffæfæfæfæfæfæfæææfffæffffæfææffæffffææffffff raská

Verkrkffæraaskskskkkkkkks ááápápápápáápápppurur
72 stk 7 skúffurrr..rrr 17
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ybyb

8.990 kr.

HHHyHHHHHyH
89.900 kr.

Áður 115.900 kr.
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ÁðuÁður 1r 11 91.990 kr.krkr.kr.

VVVVVeVeVeVVerkrkfæfæraskkápápurur
12 skúffurtt

kr.
0 kr

90 
990

55.99
ÁÁður 6 0 kr..990ður 6

Topplyklasett 
94 stk, 1/2” og 1/4” 

13.990 kr.
Áður 19.190 kr.

rr

0 krr..
0000 00000 krkrkr

rr

gg
67.900

Áður 7r 79.99.900

TTTTToToToToToToToToTooppppppplylykklasett 
94 tk 1/2” 1/4”

00000 krkr.kr.kr.kr.kr.kr..krkrrrkr.kr.r.r.r.r.r.rrrr

TTTT

Hjólbörur
Iðnaðar

11.900 kr.
Áður 14.990 kr.

Malarskófla
1.590 kr.
Áður 1.990 kr.



EKKERT
BRUDL

Hafrarvörur

Yosa Grísk Hafrajógúrt 
Hrein, 500 g

kr./1 l259
Yosa Hafradrykkur Rich

Barista, 1 l

kr./500 g298

Gott í kaffið
Auðvelt að flóa

Fígúrur Steinunnar 
Þórarinsdóttur  
á þaki Arnarhvols 
prýða miðbæinn  
og vekja verð-
skuldaða athygli.

Tákn, listaverk Stein-
unnar Þórarinsdóttur 
á þaki Arnarhvols við 
Ingólfsstræti, setur 
sannarlega skemmti-
legan svip á miðbæ-

inn, en þarna er um að ræða ellefu 
fígúrur úr steyptu áli.

„Þessar fígúrur voru upphaf-
lega gerðar fyrir sýningu í sögu-
safni þýska hersins í Dresden sem 
er mögnuð bygging frá 18. öld með 
viðbót eftir Daniel Liebeskind frá 
árinu 2013. Verkin voru staðsett á 
ákveðnum stöðum á þessari bygg-
ingu sem geymdi á sínum tíma 
vopnabúr þýska hersins. Þar höfðu 
áður verið klassískar styttur af 
karlmönnum með skildi og sverð, 
en þær hurfu í stríðinu 1943 og 
fundust aldrei aftur. Grunnhug-
myndin var að setja á sömu staði 
mínar kynlausu fígúrur og skapa 
þannig andstæður við gömlu 
verkin og hugmyndina um stríð 
og of beldi,“ segir Steinunn.

Nú prýða þessar sömu fígúrur 
Arnarhvol. Steinunn er spurð 
hvað hún vilji að þær tákni. „Þær 
eru eins og öll mín verk ákveðinn 
óður til mennskunnar í okkur 
öllum, óháð kyni og litarhætti. Þær 
eru líka tilvísun í þá fornu hefð 
höggmynda sem prýða gamlar 
byggingar víða um heim og eru oft 
staðsettar á þökum eða ofarlega á 
byggingum þannig að áhorfand-
inn horfir upp til þeirra. Meðan ég 
vann að verkinu þá dvaldi ég í Róm 

á gestavinnustofu norrænna lista-
manna sem er nánast við hliðina á 
Vatíkaninu en þar má einmitt víða 
sjá dæmi um þessa fornu hefð. Hér 
á Íslandi var bara ein bygging svo 
vitað sé með slíkum fígúrum uppi 
á þaki en það var gamla apótekið 
við Austurvöll sem nú er horfið. 
Á því voru tvö verk eftir Thor-
valdsen.

Það er líka áhugavert að setja 
hluti í nýtt samhengi, eins og ger-
ist þegar þetta verk var sett upp á 
Arnarhvol í nágrenni við Arnarhól, 
þann táknræna stað. Um leið horfa 
fígúrurnar yfir hinn nýja miðbæ. 
Í þessari innsetningu má á vissan 
hátt nema samruna hins gamla 
og nýja en það er tema sem ég hef 
lengi verið upptekin af.

Í heild hefur verkið í mínum 
huga margar raddir, rétt eins og 
margradda kór. Hver og ein fígúra 
er einstök og á sitt lag en saman 
mynda þær heild sem er stærri og 
meiri en einstaklingarnir sjálfir.“

Eins konar kennileiti
Sýningin er hluti af dagskrá Lista-
safns Reykjavíkur á ári listar í 
almannarými og til stendur að 
verkin verði tekin niður í byrjun 
september. Fari svo er víst að margir 
munu sakna þeirra en fígúrurnar 
hafa vakið gríðarlega athygli. Áhug-
inn á þeim hefur ekki farið fram hjá 
Steinunni. „Ráðuneytisfólk í Arnar-
hvoli segir mér að það sé mikið 
um það að fólk komi inn og spyrji 
um þær og endalaust er verið að 
mynda verkið. Það er orðið að eins 
konar kennileiti og mér finnst frá-
bært hvað því hefur verið vel tekið. 
Þessi sýning er heljarinnar inngrip 
í umhverfi sem við erum vön að 
sjá og upplifa á einn hátt eða erum 
kannski hætt að taka eftir.“

Finnst henni nægilega mikið 
hugað að list í almannarými hér 
á landi? „Að mörgu leyti erum við 
þokkalega stödd miðað við mörg 
önnur lönd í þeim efnum ef við 
eigum að nota það sem viðmið,“ 
segir hún. „Listin er gríðarlega 
mikilvægur hluti af umhverfinu og 
hún hreyfir við fólki og fær það til 
að horfa á umhverfið öðruvísi en 
það er vant að gera. Hver manneskja 
tengist svo við verkin á sinn per-

Óður til mennskunnar

„Listin er gríðarlega mikilvægur hluti af umhverfinu og hún hreyfir við fólki,“ segir Steinunn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sónulega hátt, sem er líka skemmti-
legt.“

Þessa dagana er Steinunn að 
vinna verk fyrir svissneskan safn-
ara. „Þetta er fígúra sem er unnin 
sérstaklega fyrir garðinn hjá honum 
og mun horfa yfir til svissnesku 
Alpanna. Ég er líka þessa dagana að 
gera tillögu að verki fyrir lagadeild 
Háskólans í Vancouver í Kanada.“

Verk sem heilla alla
Steinunn er eftirsóttur listamaður 
og reyndar svo mjög að verkum 
hennar hefur verið stolið oftar en 
einu sinni, síðast í fyrra í Bandaríkj-
unum. Verk hennar heilla jafnt börn 
sem fullorðna og sjálf hefur hún orð 
á því með bros á vör að hundar sýni 

þeim oft sérstakan og lifandi áhuga. 
„Þeir eru áberandi hissa því þeir eru 
vanir að sjá fólk hreyfa sig og þegar 
þeir sjá þessar hreyfingarlausu 
verur verða þeir bæði hræddir og 
spenntir.“

Spurð hvað hún haldi að geri að 
verkum að fólk tengi svo vel við 

verkin segir hún: „Ég held að það sé 
mennskan og að hluta til líka það 
að verkin eru hlutlaus og verða eðli-
legur hluti af mannlegu umhverfi. 
Þannig geta allir samsamað sig við 
þær. Svo er líka mikið til í frasanum 
að maður sé manns gaman. Við 
erum forvitin um okkur sjálf.“

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÞESSI SÝNING ER 
HELJARINNAR 

INNGRIP Í UMHVERFI SEM VIÐ 
ERUM VÖN AÐ SJÁ OG UPPLIFA Á 
EINN HÁTT EÐA ERUM KANNSKI 
HÆTT AÐ TAKA EFTIR.

„Í heild hefur verkið í mínum huga margar raddir, rétt eins og margradda kór.“
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Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð!  Auðvelt að versla á byko.is

VIÐ ÆTLUM AÐ GERA BETUR Í UMHVERFISMÁLUM
Kynntu þér umhverfisstefnu BYKO á byko.is/umhverfismal

VIÐ SETJUM UPP 
HLEÐSLUSTÖÐVAR

VIÐ VERSLANIR OKKAR

VIÐ SKIPTUM YFIR Í  
BRÉFPOKA

TÆKJAFLOTINN  
VERÐUR HÆGT & BÍTANDI  

KNÚINN AF  

100%  
HREINNI ORKU 

VIÐ GERUM OKKAR BESTA TIL 
AÐ JAFNA ÚT 

KOLEFNISSPOR 
FÉLAGSINS

MINNI SÓUN

BÆTT FLOKKUN OG UMGENGNI

NOTAÐU

LYKILINN

Við erum mjög stolt af því að hafa tekið þátt í 
því verkefni að byggja fyrsta umhverfisvottaða 
íbúðarhúsið á Íslandi. Sú vinna sem við 
lögðum í þetta verkefni skilaði miklu 
til fyrirtækisins í formi fagþekkingar og 
vitundarvakningar í umhverfismálum. 
Við leggjum mikið upp úr því að 
fagmennska og áreiðanleiki einkenni 
okkar störf og að viðskiptavinir 
geti treyst ráðgjöf okkar þegar 
kemur að framkvæmdum og þá 
sérstaklega þegar byggja skal 
vistvænt.

VISTVÆN 
SAMAN

UMHVERFIS-
VOTTAÐAR 

VÖRUR 
eru sérstaklega merktar í verslunum 

okkar til að auðvelda þér að finna þær. 

Við kaupum timbur úr 
vottuðum sjálfbærum 

skógum því við gerum okkur 
grein fyrir þeirri ábyrgð sem 
hvílir á okkur þegar kemur 

að loftslagsmálum. 

SJÁLFBÆRIR 
SKÓGAR

Í apríl opnuðum við tvær hleðslustövar fyrir 
utan verslun BYKO Breidd og í maí opnuðu tvær stöðvar við 

verslun BYKO Selfoss, þar af ein hraðhleðslustöð. Við stefnum 
svo á að opna hleðslustöð við BYKO Akureyri síðar í sumar.

visthus.is



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons
07.25 Ellen
08.10 Friends
08.30 Gilmore Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Divorce
10.05 Grand Designs
11.00 The Great British Bake Off
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
13.40 So You Think You Can Dance
14.25 So You Think You Can Dance
15.10 Seinfeld
15.35 Seinfeld
16.00 Friends
16.25 Manstu
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn 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
23.15 Our Girl
00.10 Jett
01.00 Knightfall
01.45 Swept Under
03.15 Don’t Think Twice  Gaman-
mynd frá 2016. Þegar félagi í 
spunaleikhúsi í New York fær 
stóra tækifærið, þá gera hinir í 
hópnum sér grein fyrir að það eru 
ekki allir að fara að slá í gegn.
04.45 The Truth About Killer 
Robots  Heimildarmynd frá HBO 
sem sýnir hvernig við erum sífellt 
að verða háðari vélmennum. 
Hér er fjallað um málið frá öllum 
sjónarhornum og rætt við verk-
fræðinga, blaðamenn og sér-
fræðinga á öðrum sviðum sem 
halda því fram að vélmenni hafi 
valdið dauða og að þau séu ógn 
við samfélagið.

19.10 Kevin Can Wait
19.35 Schitt’s Creek
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
00.35 Seinfeld
01.00 Tónlist

11.50 Lego Scooby-Doo! Blowout 
Beach Bash
13.10 Leave No Trace
15.00 Twister
16.55 Lego Scooby-Doo! Blowout 
Beach Bash
18.15 Leave No Trace
20.05 Twister
22.00 Murder on the Orient Express
23.55 American Heist
01.30 James White
03.00 Murder on the Orient Express

08.00 FedEx St. Jude Invitational 
 Útsending frá FedEx St. Jude In-
vitational á Heimsmótaröðinni.
14.00  Evian Championship
19.30 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
20.25 FedEx St. Jude Invitational

13.00 Útsvar 2016-2017 Fljóts-
dalshérað - Fjarðabyggð
14.15 Enn ein stöðin 
14.40 Maður er nefndur Jóhannes 
Nordal   Í þessum þætti ræðir 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
við Jóhannes Nordal fyrrverandi 
seðlabankastjóra. Jóhannes 
segir m.a. frá æskuheimili sínu, frá 
föður sínum Sigurði Nordal pró-
fessor og námsárunum í Bretlandi.
15.15 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarpsins   Litið um öxl yfir 50 
ára sögu sjónvarps og fróðleg og 
skemmtileg augnablik rifjuð upp 
með myndefni úr Gullkistunni. 
Kynnir er Jóhanna Vigdís Hjalta-
dóttir. Dagskrárgerð: Egill Eðvarðs-
son. e.
15.30 Af fingrum fram Rafn Jóns-
son   Þáttaröð frá 2003-2004 þar 
sem Jón Ólafsson ræðir við þekkta 
tónlistarmenn. Dagskrárgerð: Jón 
Egill Bergþórsson.
16.15 Til Rússlands með Simon 
Reeve   Þriggja þátta röð frá BBC 
þar sem Simon Reeve fer í magnað 
ferðalag um Rússland. Í öðrum 
þætti fer Reeve frá Síberíu alla leið 
til Kákasusfjalla.
17.15 Ferðalok Víg Höskuldar 
Hvítanesgoða   Heimildarþátta-
röð um Íslendingasögurnar og 
sannleiksgildi þeirra frá sjónarhóli 
fornleifafræði og bókmennta. 
Framleiðandi: Vesturport. e.
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 
18.28 Klingjur 
18.39 Mói 
18.50 Landakort
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið   Nýr og ferskur 
dægurmálaþáttur þar sem við 
kynnumst jákvæðum hliðum sam-
félagsins og upplifum sumarið 
með fjölbreyttum hætti. Umsjón: 
Atli Már Steinarsson, Hafdís Helga 
Helgadóttir og Snærós Sindra-
dóttir. Dagskrágerð: Gísli Berg og 
Guðný Rós Þórhallsdóttir.
20.00 8 dagar - Til tunglsins og 
heim á ný  Ný heimildarmynd í 
tveimur hlutum frá BBC um leið-
angur 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.
20.45 Price og Blomsterberg  
 Dönsku matgæðingarnir James 
Price og Mette Blomsterberg hitt-
ast í Krónborgarkastala og töfra 
fram girnilega rétti.
21.10 Sýknaður 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Tónlistarsaga Evrópu  Heim-
ildarþáttaröð í fjórum hlutum 
um tónlistarsögu Evrópu frá 
barokktímabilinu til tuttugustu 
aldarinnar.
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 Solsidan 
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 
01.50 For the People 
02.35 Star 
03.20 I’m Dying up here 

08.15 Formúla 1. Þýskaland - 
Keppni  Útsending frá kappakstr-
inum í Þýskalandi.
10.35 Tottenham - Manchester 
United  Útsending frá leik í Interna-
tional Champions Cup.
12.15 AC Milan - Benfica  Útsend-
ing frá leik í International Champ-
ions Cup.
13.55 Liverpool - Napoli
15.35 KA - FH  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.
17.15 ÍA - Valur  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.
18.55 Víkingur - Breiðablik  Bein 
útsending frá leik í Pepsi Max 
deild karla.
21.15 Pepsi Max mörk karla
22.45 Formúla 1. Þýskaland - 
Keppni

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 Jakob  
 Jakobsson, smurbrauðs- 
 jómfrú og veitingamaður
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur  
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta 
15.00 Fréttir
15.03 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 evr- 
 ópskra útvarpsstöðva
20.35 Hátalarinn
21.30 Kvöldsagan. Sandárbókin 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði
       

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

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

Freistandi 
útsölutilboð

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

ALLTAF 
OPIN
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tlboð á töskum gildir til og með 3. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Ísafirði - Hafnarstræti 2 Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.isHúsavík - Garðarsbraut 9

TILBOÐSVERÐ: 7.499.-
Verð áður: 9.999.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 7.499.-
Verð áður: 9.999.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 7.499.-
Verð áður: 9.999.-

TILBOÐSVERÐ: 6.749.-
Verð áður: 8.999.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.-
Verð áður: 20.199.-
TILBOÐSVERÐ: 15 149 -TILBOÐSVERRÐ 15 149 -

SKÓLATÖSKUR
ALLAR 25% AFSLÁTTUR
TÖSKUR, TÖSKUR!

TILBOÐSVERÐ: 7 499 -TILBBOÐSVERÐÐ: 77 499 -

TILBOÐSVERÐ 7 499T LBOÐ V RÐ 7 9 TILBOÐSVERÐ 7 499T L OÐSVER 499



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

70%
sparaðu allt að

af völdum vörum

SANREMO garðstóll. 
12.900 kr. Nú 3.870 kr. 

POT blómapottur.
Ø14x24 cm. 2.295 kr. Nú 1.148 kr.
Ø13x16 cm. 1.295 kr. Nú 648 kr. 
Ø17,5x16,5 cm. 2.295 kr. Nú 1.148 kr.
Ø14,5x14 cm. 1.495 kr. Nú 748 kr.

70%

50%

70%

50%

ZERNI garðsett. Borð + 2 fellistólar. 34.900 kr. Nú 17.450 kr. 

75%
BALL loftljós. Hvítt með 7 kúplum. Ø18 cm. 
79.995 kr. Nú 19.995 kr. 

MONACO hægindastóll. Grátt áklæði. 
89.900 kr. Nú 26.900 kr. 
Skemill. 19.900 kr. Nú 5.900 kr. 

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

Leik my ndahönnuður inn 
Hulda Helgadóttir hefur 
komið víða við á frekar 
stuttum ferli og er fyrsta 
konan sem hlaut Edduverð-

launin í sínu fagi fyrir kvikmyndina 
Hjartastað 2016 sem Guðmundur 
Arnar Guðmundsson leikstýrði.

Hann er einn framleiðenda nýj-
ustu myndar Hlyns Pálmasonar, 
Hvítur, hvítur dagur, sem þegar er 
byrjað að ausa lofi erlendis þótt hún 
verði ekki frumsýnd á Íslandi fyrr en 
í byrjun september.

Hulda hannaði einnig leikmynd 
þeirrar myndar sem segja má að sé 
rökrétt framhald af samstarfi hennar 
við framleiðendur beggja mynda. „Ég 
kom mjög snemma inn í þessi verk-
efni hjá þeim báðum, Guðmundi 
og Hlyn, og kynntist þeim mjög vel 
persónulega“ segir Hulda í samtali 
við Fréttablaðið.

„Þeir eru náttúrlega búnir að vera 
að þessu í mörg ár,“ segir Hulda um 
hugarfóstur Guðmundar og Hlyns, 
Hjartastein og Hvítur, hvítur dagur. 
„Ég kem kannski bara inn fjórum 
mánuðum fyrir tökur og geri góðan 
bakgrunn fyrir sögur þeirra og leik-
ara. Það skiptir náttúrlega mestu 
máli að sagan komist til skila og að 
leikurinn sé góður,“ segir Hulda.

Sorgin er eins og skuggi
Hulda var í föruneyti Baltasars Kor-
máks þegar hann hélt til Fídjíeyja 
til þess að undirbúa tökur á sjávar-
háskadramanu Adrift. „Ég var ekki 
leikmyndahönnuður þar heldur í 
öðrum störfum í undirbúningnum. 
Ég tek mig ekkert rosalega alvarlega,“ 
segir Hulda sem gengur í f lest verk 
sem þarf að klára.

„Þegar undirbúningnum var lokið 
fór ég heim. Líka vegna þess að móðir 
mín varð veik.“ Móðir Huldu hafði 
greinst með heilaæxli og lést ári síðar 
um það leyti sem undirbúningurinn 
að Hvítum, hvítum degi var að byrja.

„Þetta var stórfurðulegt vegna 
þess að þremur árum áður gaf hún 
sykursjúkum föður mínum nýra og 

var einfaldlega sú hraustasta í fjöl-
skyldunni. En þetta er bara eins og 
það er og hún fær heilaæxli og deyr.

Þetta er bara ferli sem maður áttar 
sig ekki alveg á. Sorgin hoppar ein-
hvern veginn aftan að manni en er 
ekki eitthvað sem heltekur þig. Hún 
er meira eins og draugur eða skuggi 
en samskipti okkar mömmu voru 
ekki f lókin, bara hrein ást,“ segir 
Hulda.

Tilfinningarnar í þokunni
Hulda sökkti sér á kaf í hugmynda-
vinnuna í kringum Hvítan, hvítan 
dag þannig að sorgar- og sköpunar-
ferli runnu einhvern veginn saman. 
Þá segir hún kvikmyndagerðina hafa 
gert sér gott, ekki síst mikil útivera og 
þvælingur milli staða á Austfjörðum 
þar sem hún mætti öllum tilfinn-
ingum sínum. Stundum í þoku og 
stundum í heiðskíru.

„Það var bara dásamlegt að 
verða glaður, reiður og gráta í þessu 
ferli með Hlyn og þessu frábæra 
fólki. Hann er með svona of boðs-
lega skemmtilega nánd við fólk og 
í kringum hann fá allir einhvern 
veginn bara að vera. Það blómstra 
allir í kringum hann. Það er algerlega 
ótrúlegt að sjá það,“ segir Hulda um 
leikstjórann.

„Þannig að þetta var ekkert mál. 
Ég fékk bara að líða einhvern veg-
inn í gegnum þetta. Hann er rosa-
lega góður í hópi og fólk smitast af 
honum. Það er ekkert sjálfgefið.“ 
toti@frettabladid.is

Glímdi við móðurmissi 
í eigin leikmynd

Kvikmyndin Hvítur, hvítur dagur verður frumsýnd í byrjun september. 
Leikmyndahönnuðurinn og Edduverðlaunahafinn Hulda Helgadóttir 
missti móður sína um það leyti sem tökur hófust og öll vinna hennar 

við myndina varð að einhvers konar ferðalagi um eigið sorgarferli.

Leikstjórinn, leikarinn og leikmyndahönnuðurinn. Hlynur Pálmason, Ingvar E. Sigurðsson og Hulda Helgadóttir á 
góðri stundu í undirbúningi fyrir tökurnar á Hvítur, hvítur dagur. MYND/HILDUR ÝR ÓMARSDÓTTIR

Taugatrekkjandi og tilfinningarík 

Hvítur, hvítur dagur segir frá Ingimundi, lögreglu-
stjóra í smábæ, sem Ingvar E. Sigurðsson leikur. 
Hann hefur verið í starfsleyfi frá því að eiginkona 
hans lést óvænt af slysförum.

Í sorginni einbeitir hann sér að því að byggja 
hús fyrir dóttur sína og afastelpu, þar til athygli 
hans beinist að manni sem hann grunar að hafi 
átt í ástarsambandi við konu sína. Fljótlega 
breytist grunur Ingimundar í þráhyggju og leiðir 
hann til róttækra gjörða sem óhjákvæmilega 
bitna einnig á þeim sem standa honum næst.

Myndin er sögð hverfast um sorg, hefnd og 
skilyrðislausa ást. Hvítum, hvítum degi hefur 
verið vel tekið þar sem hún hefur verið sýnd 
erlendis og um miðbik kvikmyndahátíðarinnar 
í Cannes í vor var hún meðal annars sögð „mest 
taugatrekkjandi og tilfinningaríkasta upplifunin“ 
það sem af var hátíðinni.

Ída Mekkín Hlynsdóttir og Hilmir Snær Guðnason eru auk Ingvars í 
veigamestu hlutverkum myndarinnar en Arnmundur Ernst Backman, 
Björn Ingi Hilmarsson, Elma Stefanía Ágústsdóttir, Sigurður Sigurjóns-
son og fleiri leikarar koma einnig við sögu.

SORGIN HOPPAR 
EINHVERN VEGINN 

AFTAN AÐ MANNI EN ER EKKI 
EITTHVAÐ SEM HELTEKUR ÞIG. 
HÚN ER MEIRA 
EINS OG 
DRAUGUR EÐA 
SKUGGI.

Hulda Helgadóttir



S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37    Sími: 564-5040    www.hirzlan.is

SUPPORT 
með örmum  

29.900 kr.
fullt verð 56.800 kr.

OPEN POINT 
með örmum   

39.900 kr.
fullt verð 70.800 kr.

HEADPOINT 
með örmum

49.900 kr.
fullt verð 79.900 kr.

P90 
með örmum  

59.900 kr.
fullt verð 94.900 kr.

SITNESS 15 
með örmum 

69.900 kr.
fullt verð 93.900 kr.

W7 LIGHT 
með örmum  

79.900 kr.
fullt verð 157.900 kr.
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SKRIFBORÐSSTÓLAR 
Í MIKLU ÚRVALI



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Benedikts Bóasar  
Hinrikssonar

BAKÞANKAR

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

Stöff fyrir 
ferðalagið!

Sæktu 
Nova appið!

Nova
Letihaugur

XQISIT
Stuðpinni | 7500 mAh

Nova
Sopapoki

Nova
Söngbókin

Nowpresso
Ferðakaffivél

3.990 kr.

6.490 kr.

Nova
Tólaskjól

490 kr.

3.990 kr.

0 kr.

28.990 kr.

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

Sæktu 
Nova appið!

Nova
Letihaugur

XQISIT
Stuðpinni | 7500 mAh

Nova
Sopapoki

Nova
Söngbókin

Nowpresso
Ferðakaffivél

3.990 kr.

6.490 kr.

Nova
Tólaskjól

490 kr.

3.990 kr.

0 kr.

28.990 kr.

Frítt
stöff!

990
KR/KG

990
KR/KKGG

1.990
Verð áður:

LÍFIÐ ER
GOTTERÍ

50%
AFSLÁTTUR

990
KR/KG

1.990
Verð áður:

Ég nenni ekki að tuða. Það er 
búið að vera svo gott veður 
að mér er bara slétt sama um 

allt þetta ástand sem hér er. Ég 
ætla bara að bíða eftir að hitastigið 
fari örlítið neðar og jafnvel fyrsta 
snjókornið falli áður en maður 
setur í tuðgírinn. Finnst eins og 
f leiri séu í þessum pælingum.

Nú er bara sól og sumar og dag-
drykkja er í góðu lagi. Hún er bara 
orðin samþykkt sem er frábært 
enda fátt betra en að vera á góðum 
palli eða í góðum garði að drekka 
bjór eða vín og brenna aðeins á 
skallanum.

Í frétt þessa blaðs um daginn 
kom líka í ljós að sala á hvítvíni, 
það sem af er ári, er um 6,5 pró-
sentum meiri en í fyrra og sala á 
freyðivíni og kampavíni hefur 
aukist um 30 prósent.  Enda hefur 
maður séð á samfélagsmiðlum að 
fólk er mikið að skála og gleðjast. 
Alveg sama hvaða dagur það er.

Ég hlustaði á Sprengisand í gær 
þar sem þriðji orkupakkinn kom 
upp í umræðuna. Ég skipti bara 
um stöð, setti eitthvert sólarlag á 
og fór út í garð að reyta arfa.

Oft eru svona pistlar á baksíð-
um blaða eftir einhverja ægilega 
besserwissera sem lesa þeim sem 
stjórna þessu landi pistilinn. Enda 
er það auðvelt. Flestir stjórnmála-
menn og -konur eru frekar léleg í 
sínum störfum. En ég nenni ekki 
að pæla í því. Ekki núna.

Ég meira að segja fagnaði bara 
örlítið rigningunni í gær. Hún 
var góð fyrir gróðurinn. Fyrir 
ári bölvaði ég þessum blessuðu 
dropum ekkert eðlilega mikið.

Held að þessi sól hafi gert okkar 
þjóð bara ansi gott. Það er léttara 
yfir okkur sem betur fer því ferða-
menn elska Ísland en þola ekki 
Íslendinga.

Skál fyrir sumrinu.

Sumarið  
í glasinu


