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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Opinberir starfsmenn 
snæða opinberan hádegisverð 
í opinberum mötuneytum dag 
hvern, skrifar Hildur Björns-
dóttir. 10 

SPORT 
Kvennalið 
Selfoss í 
knattspyrnu 
varð bikar-
meistari í 
fyrsta skipti 
í sögu félags-
ins. 16

LÍFIÐ Edrúmennskan 
kom hljómsveitinni Motorfly 
aftur saman. 26
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FASTEIGNABLAÐIÐ ● SKÓLAR OG 
NÁMSKEIÐ
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015 Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Finndu okkur á 

Bæjarhátíðarskraut!
Vatnsheldar fánalengjur ofl.gj

Sendum samdægurs

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

NÁTTÚRA Skógræktin gagnrýnir 
hugmyndir stjórnvalda um þjóð-
garð á miðhálendinu. Í þeim felist 
að eyðisandar séu varðveittir og því 
verði ekki hægt að rækta upp örfoka 
mela og snúa við jarðvegseyðingu 
innan mögulegs þjóðgarðs.

Í athugasemdum Skógræktar-
innar til  stjórnvalda er gagnrýnt að 
höfuðáhersla nýs þjóðgarðs verði að 
varðveita núverandi ástand gróðurs 
og eyðisanda á hálendi Íslands. í 
hugmyndum ráðherra um þjóð-

garðinn séu eyðisandar taldir sér-
stæð náttúrufyrirbæri og að þeir 
séu einkennandi fyrir miðhálendi 
Íslands. Verndarmarkmið garðsins 
sé því að vernda „lítt snortin víð-
lendi“, eins og það sé kallað.

„Hálendi Íslands var að stórum 
hluta vel gróið fyrr á öldum og 
ósjálfbær landnýting orsakaði jarð-
vegseyðingu á stórum hluta hálend-
is landsins. Víða má enn finna birki, 
víði og reynivið langt inni á hálendi 
sem sýnir glöggt hversu útbreiddir 

skógar voru fyrr á tímum á hálendi 
Íslands,“ segir í umsögn skógrækt-
arinnar.

Því spyrji forsvarsmenn Skóg-
ræktarinnar og Landgræðslunnar 

sig hvernig hugsað sé að fara með 
þau svæði hálendisins sem séu 
illa farin vegna gróðureyðingar og 
þurfi uppgræðslu. Ef markmiðið 
er að vernda þau í því óviðunandi 
ástandi.

„Stór svæði hálendisins voru áður 
gróin. Á að vernda þau sem kolefnis-
losandi eyðimerkur eða á að hefja 
þau til fyrri vegs og virðingar?“ spyr 
Pétur Halldórsson, upplýsingafull-
trúi Skógræktarinnar.

„Skógræktin leggur til að í stað 

þess að setja á fót einn risastóran 
þjóðgarð sem óvíst sé að fái fjár-
magn til að sinna verkefnum sínum 
verði byrjað á því að stækka Vatna-
jökulsþjóðgarð með því að bæta 
við hann þeim svæðum á miðhá-
lendinu sem brýnast er að vernda,“ 
segir Páll.

Endurheimt lífríkis, skóga og 
gróðurs er lögbundið hlutverk 
Skógræktarinnar. Hins vegar hafa 
slík verkefni ekki verið áberandi í 
markmiðum friðlýstra svæða. – sa

Nýr þjóðgarður ávísun á örfoka land
Forsvarsmenn Landgræðslunnar og Skógræktarinnar telja hugmyndir umhverfisráðherra um hálendisþjóðgarð vernda örfoka land 
fyrir uppgræðslu. Nær væri að hefja stórfellda uppgræðslu á landi sem yrði þá friðað og fest í sessi eftir jarðvegseyðingu fyrri alda.

Pétur Halldórs-
son, upplýsinga-
fulltrúi Skóg-
ræktarinnar.

SAMFÉLAG Blindrafélagið berst fyrir 
auknu ferðafrelsi leiðsöguhunda.

„Við höfum keypt leiðsöguhunda 
og fært ríkinu að gjöf. En fjögurra 
vikna einangrun í hvert skipti við 
komuna til landsins er óásættan-
leg,“ segir formaður félagsins, Sigþór 
U. Hallfreðsson.

Fjallað er um 80 ára afmæli 
Blindrafélagsins í Tímamótum í 
dag. – ds / sjá síðu 20

Vilja frjálsari för 
leiðsöguhunda

Leiðsöguhundurinn Labbi leiðir 
fram hjá hindrunum og hættum.

Fleiri myndir ofan af Oki er að finna á +Plússíðu 
Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

Fulltrúar yngri kynslóðarinnar voru fengnir til að festa minnismerkið um jökulinn fyrrverandi Ok. Rúmlega hundrað 
manna hópur gekk upp á fjallið í gær og voru fulltrúar fjölmargra erlendra fjölmiðla viðstaddir. Héldu Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra og Mary Robinson, fyrrverandi forseti Írlands, ræður. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



+PLÚS

Minntust 
jökulsins
Mikill fjöldi var saman kominn þar sem áður var 
jökullinn Ok í gær. Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra hélt ræðu. Minnismerki var komið fyrir. 
Sigtryggur Ari Jóhannsson ljósmyndari var á Oki.



Veður

Norðaustan og norðan 8-15 m/s. 
Rigning norðaustan- og austan-
lands. Norðlæg víða 5-13 m/s, 
hvassast við A-ströndina. Hiti 5 til 
10 stig um landið norðanvert, en 
11 til 17 stig syðra. SJÁ SÍÐU 20

Gleði í göngunni

Hinn ástsæli listamaður Páll Óskar lét sig ekki vanta í Gleðigönguna í ár, hápunkt 
Hinsegin daga, sem fór fram í Reykjavík á laugardag. Fjöldi gekk þar fylktu liði og 
krafðist jafnréttis fyrir hinsegin fólk . Sjá nánar á síðu 24  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

DÓMSMÁL Alríkisdómstóll í Los 
Angeles hefur nú breytt dag-
setningum í málaferlum Jóhanns 
Helgasonar vegna meints stuldar á 
laginu Söknuði. Nú er gert ráð fyrir 
að réttarhöldin sjálf verði ekki fyrr 
en í desember 2020 í staðinn fyrir í 
maí það ár.

Málið hefur meðal annars tafist 
vegna starfa tónlistarsérfræðinga 
fyrir málsaðilana. Fréttablaðið 
hefur áður sagt frá sérfræðiáliti sem 
prófessor í tónlistarfræði vann fyrir 
fyrirtækin sem Jóhann hefur stefnt. 
Vegna umfangs þeirrar greinar-
gerðar fékk lögmaður Jóhanns 
tveggja mánaða viðbótarfrest fyrir 
sérfræðing Jóhanns til að svara 
þeim röksemdum. Sá frestur er til 
13. september næstkomandi.

Síðan hefur dómari málsins 
ákveðið nýjar dagsetningar fyrir 
framhald málsins. Þannig hafa 
andstæðingar Jóhanns frest til 18. 
október til að svara áliti hans tón-
listarsérfræðings.

Mikilvægasta dagsetningin fram 
undan í málinu á nú að vera 6. 
desember næstkomandi. Þá mun 
dómarinn taka afstöðu til kröfu lög-
manns Warner Music og Universal 
Music um frávísun málsins.

Verði dómarinn við kröfunni um 
frávísun virðist málinu lokið. Ef 
hann hafnar kröfunni hins vegar fá 
lögmenn málsaðilanna frest til 21. 
ágúst á næsta ári til að leggja fram 
frekari greinargerðir.

Öll viðbótargögn verða síðan að 
vera komin fram 6. nóvember 2020 
áður en réttarhöldin sjálf hefjast 
í Los Angeles þann 8. desember 
klukkan 8.30 að staðartíma. – gar

Réttað í máli 
Jóhanns í 
desember 2020

Jóhann Helgason 
tónlistarmaður

UTANRÍKISMÁL Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra tekur í dag á móti 
Stefan Löfven, forsætisráðherra 
Svíþjóðar, Angelu Merkel, kanslara 
Þýskalands, og Antti Rinne, for-
sætisráðherra Finnlands.

Ráðmennirnir þrír koma hingað 
til lands, ásamt forsætisráðherrum 
annarra Norðurlanda, til þess að 
sækja árlegan sumarfund Norður-
landaleiðtoga þar sem Merkel er 
sérstakur gestur.

Mun Katrín fara með Löfven í 
heimsókn í Hellisheiðarvirkjun 
í dag og hitta Rinne í Ráðherra-
bústaðnum. Þaðan fer forsætisráð-
herra á Þingvelli þar sem hún tekur 
á móti þýska kanslaranum.

Ráðherrafundurinn sjálfur er svo 
á morgun í Hörpu. Á fundinum er 
ætlunin að fjalla um loftslagsmál og 
önnur umhverfismál, framtíðarsýn 
Norrænu ráðherranefndarinnar, 
norðurslóðir, stöðu mannréttinda-
mála, alþjóðamál og öryggismál. 
– þea

Leiðtogar koma 
til landsins

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

UMHVERFISMÁL „Á sama tíma og ég 
finn fyrir svolítilli sorg í hjartanu 
þá finn ég líka fyrir von vegna þess 
að hér er samankominn mikill 
fjöldi fólks sem er staðráðið í því að 
vinna allt sem það getur til að snúa 
við þessari hamfarahlýnun sem 
er að eiga sér stað. Það er það sem 
vekur manni von í brjósti,“ sagði 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfisráðherra á minningarat-
höfn um jökulinn Ok sem fram fór 
í gær.

Fjöldi fólks kom saman í Kalda-
dal í gær við rætur fjallsins Ok. 
Þar héldu Katrín Jakobsdóttir for-
sætisráðherra og Mary Robinson, 
fyrrverandi forseti Írlands, ræður 
þar sem þær lögðu út frá mikilvægi 
þess að frekari aðgerða sé þörf til 
að mæta loftslagsbreytingum sem 
hvarf Ok sé skýrt dæmi um.

Rúmlega hundrað manns gengu 
svo upp á fjallið Ok þar sem minnis-
merki um jökulinn fyrrverandi var 
komið fyrir. Hópurinn gekk síðasta 
spölinn í táknrænni þögn. Oddur 
Sigurðsson jöklafræðingur las þar 
upp dánarvottorð jökulsins og 
Andri Snær Magnason rithöfundur 
f lutti stutta tölu en hann skrifaði 
textann á minnismerkinu.

Guðmundur Ingi segir það mjög 
táknrænt að minnismerkið hafi 
verið sett upp á Ok. „Hér er verið að 
senda þau skilaboð til heimsins að 
hamfarahlýnun er að eiga sér stað.“

Hann segir að allar þjóðir heims 
þurfi að gera betur í baráttunni 
gegn loftslagsbreytingum. „Það er 
of boðslega margt að gerast í sam-
félaginu, meðal einstaklinga og 
fyrirtækja, og sem betur fer í stjórn-
málunum líka við að reyna koma 
þessum málum í betri farveg.“

Stjórnvöld kynntu loftslags-

áætlun sína fyrir tæpu ári en Guð-
mundur Ingi segir að þegar sé verið 
að endurskoða hana.

„Við eigum endalaust að vera að 
skoða nýjar og hertar aðgerðir. Það 
er alveg greinilegt á vísindunum 
sem við horfum til að það þarf að 
gera miklu meira. Það er ekkert 
leyndarmál í heiminum þannig að 
allur þrýstingur á stjórnvöld, eins 
og loftslagsverkföll nemenda, eru að 
mínu mati mjög af hinu góða. Það 
hvetur okkur áfram.“

Dominic Boyer, prófessor í mann-
fræði við Rice-háskóla í Houston, 
var einn aðalskipuleggjenda við-
burðarins í gær. Hann sagði það 
tilfinningaþrungna stund að þessu 
verkefni væri lokið.

„En ég tel okkur hafa áorkað 
miklu meira með þessu verkefni 
en við hefðum getað búist við. Við 
héldum að við værum að gera eitt-
hvað sem höfðaði til fárra en það er 
ótrúlegt að vita til þess að margar 
milljónir um allan heim vita nú af 
þessu.“

Hann segist binda vonir við 
orð Katrínar Jakobsdóttur um að 
Íslendingar ætli að vera í forystu-
sveit þeirra landa í heiminum sem 
ætli að leiða aðgerðir gegn lofts-
lagsbreytingum. Vonast hann til 
að spennandi fréttir berist af fundi 
norrænu forsætisráðherranna á 
næstu dögum. 
sighvatur@frettabladid.is

Sorg í hjarta en þó líka 
von í brjóstum á Oki
Jökullinn Ok var í gær kvaddur með táknrænum hætti er minnismerki var 
komið þar fyrir. Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra segir  
athöfnina hafa sent þau skilaboð til heimsins að hamfarahlýnun eigi sér stað.

Andri Snær Magnason flutti ávarp á Oki í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er alveg greini-

legt á vísindunum 

sem við horfum til að það 

þarf að gera miklu meira.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfisráðherra
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Í fullkomnu flæði
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt 
háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR 
skapar algjörlega ný viðmið. Orkuskiptin eru hafin.

2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Toyota C-HR, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Allir nýir Toyota Hybrid bílar eru núna sporlausir í samstarfi við Kolvið.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

Verð frá:
C-HR – 4.630.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.840.000 kr. 

50% RAFDRIFINN*

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

 3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA



NÝR RAM 3500

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

UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT. NÝJAR ÚTFÆRSLUR 
OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI. 

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

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

ramisland.is
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HEILBRIGÐISMÁL Frumvarp heil-
brigðisráðherra til nýrra lyfjalaga 
er hroðvirknislega unnið og mis-
lukkað tækifæri til að endurskrifa 
lög sem úr sér eru gengin. Þetta er 
mat fyrrverandi deildarstjóra hjá 
Lyfjastofnun sem hefur áratuga 
reynslu af vinnu við fagið, bæði á 
Landakoti og hjá Lyfjastofnun.

Til stendur að leggja fram frum-
varp á næsta þingi þar sem lyfjalög 
eru endurskoðuð. Eldri lögin eru 
að sögn orðin úr sér gengin og ný 
tækni og þekking hafa gjörbreytt 
umhverfi lyfjamála.

Mímir Arnórsson starfaði lengi 
hjá Lyfjastofnun og finnur margt 
að frumvarpi ráðherra.

„Til að byrja með þá stendur 
í fyrstu grein að lyfjadreifing sé 
órjúfanlegur hluti heilbrigðisþjón-
ustu. Það eru einmitt til lög um heil-
brigðisþjónustu og maður skyldi þá 
ætla að lög um heilbrigðisþjónustu 
myndu minnast á lyfjadreifingu. 
Hins vegar er ekki minnst á það í 
þeim lögum,“ segir Mímir.

Einnig segir Mímir að í frumvarpi 
ráðherra séu fjölmörg hugtök sem 
ekki séu útskýrð nánar og ekki liggi 
í augum uppi hvað þýða. „Því verður 
erfitt að fara eftir þessum lögum,“ 
segir hann.

Frumvarpið hefur sjálft verið í 
vinnslu í stjórnkerfinu í fjögur ár og 
á að koma í stað eldri lyfjalaga frá 
árinu 1994. Mímir segir mikilvægt 
að nýtt frumvarp verði að veruleika 
en telur þessa tilraun misheppnaða.

„Lyfjalögin frá árinu 1994 eru 
orðin gömul og mjög erfitt fyrir 
lyfjafræðinga og þá sem starfa eftir 
þeim að fylgja lögunum. Svo þegar 
tækifæri gefst til að endursemja 
þetta allt saman þá er það gert hroð-
virknislega, og ég tala nú ekki um 
málfarslega,“ segir Mímir.

Í athugasemd við frumvarpið 
segir Mímir lítið gert úr lyfjafræð-
ingum.

„Enn fremur er ekki tryggt að 
lyfjafræðingur veiti Lyfjastofnun 
forstöðu eða stofnunin hafi lyfja-
fræðing í þjónustu sinni líkt og 
tryggt er að læknir sinni Embætti 
landlæknis eða dýralæknir sé stað-
gengill forstjóri Matvælastofnunar. 

Með frumvarpinu er gert lítið úr 
lyfjafræðingum og þar með fram-
lagi heillar deildar innan Háskóla 
Íslands. 

Frumvarpið er hroðvirknislega 
unnið og höfunda þess skortir yfir-
sýn og djúpa innsýn í lyfjamál,“ 
segir í athugasemd Mímis Arnórs-
sonar. 
sveinn@frettabladid.is

Telur að frumvarp til lyfjalaga 
geri lítið úr lyfjafræðingum

Ný lyfjalög eiga að leysa af hólmi lög frá 1994 sem eru að mati sérfræðinga barn síns tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fyrrverandi deildar-
stjóri hjá Lyfjastofnun 
segir frumvarp heil-
brigðisráðherra um ný 
lyfjalög hroðvirknislega 
unnið. Höfundar hafi 
ekki djúpa þekkingu 
á lyfjamálum. Frum-
varpið verður líklegast 
lagt fram í vetur. 

STJÓRNSÝSL A Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, fyrrverandi iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, fékk 8,7 milljón-
ir króna fyrir skýrslu um stefnu nor-
rænna stjórnvalda í ferðamálum. 
Heildarkostnaður við skýrsluna var 
um 12,2 milljónir.

Þetta kemur fram í svari atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins 
við fyrirspurn Fréttablaðsins. 
Skýrslan var greidd af norrænu ráð-
herranefndinni en starfsemi hennar 

er fjármögnuð með framlögum frá 
norrænu ríkjunum. Framlag Íslands 
fyrir árið 2019 er um 204 milljónir 
króna.

Ragnheiður Elín naut aðstoðar 
Berglindar Hallgrímsdóttur, for-
stöðumanns hjá Nýsköpunarmið-
stöð Íslands, sem fékk 1 milljón 
fyrir sitt framlag. Ferðuðust þær um 
Norðurlöndin, hittu sérfræðinga, 
ráðherra, forstöðumenn stofnana 
og fleiri sem koma að stefnumótun 
í ferðamálum.

Ferðakostnaðurinn nam 1,3 
milljónum en þar af námu fargjöld 
587 þúsundum, dagpeningar 172 

þúsundum, dvalarkostnaður 417 
þúsundum, keyptar máltíðir 59 
þúsundum og útgjöld vegna leigu-
bifreiða 71 þúsund krónum. Þá var 
tæplega 1,2 milljónum varið í ljós-
myndir, hönnun og þýðingarvinnu.

Helsta niðurstaða skýrslunnar 
er að Norðurlönd hafi til mikils að 
vinna með samstarfi í ferðamálum. 
Meðal annars gæti borgað sig að 
eiga samstarf á sviði nýsköpunar, 
stafrænnar þróunar og markaðs-

mála. Efni skýrslunnar var ætlað 
að nýtast í vinnu að norrænni ferða-
málaáætlun sem kynnt var í júlí.

Lagt er til í nýju ferðamála-
áætluninni að auka áherslu á staf-
ræna væðingu og þróun svonefndra 
snjallra áfangastaða, auk þess að 
auka skilvirkni í samstarfi um töl-
fræði og greiningar. Áhersla er lögð 
á mikilvægi aukins samráðs milli 
áhrifafólks í samfélögum okkar og 
aðila ferðaþjónustunnar. – þfh

Fyrrverandi ráðherra fékk 8,7 milljónir króna fyrir skýrsluskrif
Ragnheiður Elín 
Árnadóttir. 

Með frumvarpinu 

er gert lítið úr 

lyfjafræðingum og þar með 

framlagi heillar deildar 

innan Háskóla Íslands.

Mímir Arnórsson, 
lyfjafræðingur 
of fyrrverandi 
deildarstjóri hjá 
Lyfjastofnun

SAMGÖNGUR Strætó hefur tekið upp 
nýja strætisvagnaleið milli Háskól-
ans í Reykjavík og BSÍ.

„Í gegnum árin hefur leið 5 ekið 
milli Nauthóls og Norðlingaholts en 
leiðin mun skiptast í tvennt á virk-
um dögum í vetur. Leið 5 mun aka 
milli BSÍ og Norðlingaholts og ný 
leið, leið 8, mun aka á milli Nauthóls 
og BSÍ,“ segir í tilkynningu Strætós.

Leið 8 mun ekki aka um helgar 
en leið 5 aka hefðbundnu leið milli 
Norðlingaholts og Nauthóls. Þá aka 
leiðir 18, 24 og 28 samkvæmt vetrar-
áætlun frá og með í dag.. – gar

Ný strætóleið 
milli BSÍ og HR

1 Stílhreint brúðkaup Sólrúnar 
Diego

2 Fólk beðið um að þvo bílana 
ekki heima

3 Slökkv i bíll komst ekki inn 
Hað ar stíg vegn a elds voð a

4 Sveinn hættir rekstri AALTO 
Bistro: „Ég hafði ekki úthald í 

meir“

5 Paris Hilton gerði feril Kim 
Kardashian mögulegan

6 Fann sína hillu í morðum og 
glæpum

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is
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 GÓÐIR ATVINNUMÖGULEIKAR

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem 
gerir miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem 
hafa áhuga á að skapa sér frama á upplýsingatæknisviði með 
kerfisstjórnun sem aðalgrein. Mjög margir nemendur okkar 
hafa hafið störf á nýjum vettvangi eftir námið.

VIÐFANGSEFNI
Búnaður, þjónusta og öryggi • CCNA • MCSA • Skýjaþjónustur
(MS Office 365 + Azure + Amazon) • Verkefnadagar* 

STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM
Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa 
reynslu eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.

ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR
Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar 
prófgráður sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í 
upplýsingatæknigeiranum hvar sem er í heiminum.

ÚRVALSLIÐ KENNARA – LÆRÐU AF ÞEIM BESTU
Allir kennararnir eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli 
reynslu í upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified 
Trainer gráðu frá Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa
í kennaraliðinu þá einu tvo sem bera meistaragráðu frá Microsoft 
(Microsoft Certified Master) í Active Directory og Messaging.

STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ – STARFSNÁM
Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu 
tæknifyrirtækjum á íslenska markaðnum og má sem dæmi nefna 
Microsoft, Nýherja, Opin kerfi, Advania og Sensa. Nemendum gefst 
kostur á að fara í starfsnám tvisvar sinnum á námstímanum.

Hefst 26. og 27. ágúst 2019 – lýkur júní 2021

*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?

• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið   
 ný starfstækifæri að loknu námi.

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu  
 í beinni ásamt góðum stuðningi með Fræðsluskýinu 
sem inniheldur upptökur frá öllum kennslustundum.

NÁMSKYNNING
OG RÁÐGJÖF 

TÆKNINÁM 
þriðjudaginn
20. ágúst kl. 17:30 

AÐRAR NÁMSBRAUTIR TÆKNINÁMS

Kerfisstjórnun: MCSA+O365
Hefst 27. ágúst 2019 – lýkur 9. janúar 2020
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Birkir Snær Mánason 
fyrrverandi nemandi
í Framabraut-Kerfisstjórnun

FRAMABRAUT – 
KERFISSTJÓRNUN 



Á Vesturlöndum er 

oft litið á fólkið sem 

óvelkomna villimenn.

Sofiya Zahova, nýdoktor við  
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur

Alelda

Yfirvöld á Gran Canaria, einni Kanaríeyja, gerðu 4.000 íbúum í gær að yfirgefa heimili sín vegna umfangsmikilla skógarelda sem brotist hafa út á 
eyjunni. Hér má sjá slökkviliðs- og lögreglumenn í Vallesco fylgjast með skógareldunum. Um 1.700 hektarar stóðu í ljósum logum í gær og ellefu 
vegum hafði verið lokað. Um 700 slökkviliðsmenn börðust við eldana, þar af 200 úr spænska hernum, með tíu f lugvélar og þyrlur. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAG „Það kann að hljóma 
mjög framandi að halda ráðstefnu 
um sígauna á Íslandi, en svo er alls 
ekki. Það búa nú á fjórða hundrað 
hér á landi sem tilheyra þjóðflokkn-
um,“ segir Sofiya Zahova, nýdoktor 
við Stofnun Vigdísar Finnboga-
dóttur innan Háskóla Íslands.

Sof iya er aðalskipuleggjandi 
árlegrar ráðstefnu samtakanna 
Gypsy Lore Society, alþjóðlegra 
samtaka um málefni Rómafólks, 
sem iðulega er kallað sígaunar. 
Ráðstefnan fór að þessu sinni fram 
í Veröld – húsi Vigdísar, og lauk nú 
á laugardaginn. Ráðstefnan er ávallt 
haldin í nýju landi á hverju ári.

„Það er ekki vegna þess að Róma-
fólk er þekkt fyrir að vera sífellt á 
f lakki,“ segir Sofiya og hlær.

„Þetta kemur til vegna þess að 
Rómafólk er um allan heim og hlut-
verk ráðstefnunnar, sem er sú elsta 
sinnar tegundar í heimi, er að auka 
skilning á þessum þjóðflokki eins 
mikið og hægt er,“ heldur Sofiya 
áfram.

Flestir helstu sérfræðingar heims 
í málefnum Rómafólks komu saman 
á ráðstefnunni, alls 140 þátttak-
endur frá 33 löndum.

Sofiya segir margar staðalmyndir 
fastar við Rómafólk, hvort sem það 
sé aldraðar konur með kristalskúlu 
eða hreinlega þjófar sem svífast 
einskis og lifa utan ramma hefð-
bundins samfélags.

„Á Vesturlöndum er oft litið á 
fólkið sem óvelkomna villimenn, 
það kom skýrast fram í helförinni, 
ég sem kem frá Búlgaríu hef alltaf 
litið á sambúð við Rómafólk sem 
hinn eðlilegasta hlut.“

Sofiya segir engar rannsóknir til 
um Rómafólk á Íslandi. „Það má 
segja að þetta sé hálfgert huldu-
fólk,“ segir hún. Til séu heimildir 
um sígauna á Seyðisfirði snemma 
á 20. öld. Af einhverjum ástæðum 

hafi fólkið ekki f lust hingað varan-
lega. „Kannski var það veðrið,“ segir 
hún og hlær.

Breytingar á samgöngum, efna-
hag og lifnaðarháttum hafa orðið 
til þess að fjöldi Rómafólks býr nú 
á Íslandi.

„Stór hluti af því er verkafólk sem 
ferðast um Evrópu í leit að vinnu. 
Það búa nú mörg hundruð Róma-
fólks hér á landi, f lestir frá Rúm-
eníu, Ungverjalandi, Búlgaríu og 
Póllandi,“ segir Sofiya.

„En það tekur enginn eftir þeim, 
enda bara venjulegt fólk sem lifir 
alveg eins og við,“ undirstrikar 
Sofiya Zahova. arib@frettabladid.is

Rómafólkið á Íslandi 
er frá ýmsum löndum
Um helgina lauk alþjóðlegri ráðstefnu um málefni Rómafólks, eða sígauna, 
sem haldin var í Veröld – húsi Vigdísar Finnbogadóttur. Aðalskipuleggjandi 
ráðstefnunnar, Sofiya Zahova, segir Rómafólk hálfgert huldufólk á Íslandi.

Sofiya Sahova, nýdoktor í þjóðfræði við Háskóla Íslands, kemur frá Búlg-
aríu og er vön sambúð með Rómafólki. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

INDLAND Stjórnvöld á Indlandi 
drógu ákvörðun sína um að heimila 
síma- og internetnotkun í ýmsum 
hverfum borgarinnar Srinagar í 
indverska hluta Kasmír til baka í 
gær. Þá var útgöngubann sett aftur 
á sömuleiðis. Þetta hafði Reuters 
eftir heimildarmönnum á svæðinu 
en tugir höfðu særst fyrr um daginn 
í átökum lögreglu og íbúa.

Stjórn Narendra Modi forsætis-
ráðherra ákvað fyrr í mánuðinum 
að svipta indverska hluta Kasmír 
sjálfsstjórn. Hann felldi stjórnar-
skrá héraðsins úr gildi og dró lög-
gjafarvaldið til baka. Að eigin sögn 
til að sameina Indland undir einni 
stjórnarskrá en að sögn gagnrýn-
enda til þess að ógilda lög svæðisins 
um að aðkomufólk fái ekki að kaupa 
jarðir. Hugmyndin er, samkvæmt 
gagnrýnendum, sú að þannig geti 
BJP-f lokkur Modi, sem aðhyllist 
hindúa-þjóðernishyggju, breytt 
þeirri staðreynd að múslimar eru í 
meirihluta í Kasmír.

Ákvörðuninni hefur verið harð-
lega mótmælt í Kasmír og hafa 
stjórnvöld, samkvæmt Reuters, 
látið reisa vegatálma til þess að 
hindra för íbúa um svæðið. – þea

Aftur skorið á 
samskiptin

Ákvörðun Indlandsstjórnar um 
Kasmír mótmælt.  NORDICPHOTOS/AFP
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Gleðileg gleðiganga
Fjölbreytninni var fagnað vel og rækilega í Gleðigöngunni á laugardag. Bjart 
og hlýtt veður gerði daginn enn betri og mátti hvarvetna sjá bros á andlitum 
ánægðrar þátttakenda. Ljósmyndari Fréttablaðsins, Anton Brink Hansen, 
fangaði augnablik dagsins með linsu sinni og má sjá hluta þeirra hér.





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

Vegna árásarinnar 

hef ég boðað til 

öryggisráðsfundar.

Ashraf Ghani, forseti Afganistan

Alvöru dælur sem vinna verkið á methraða. Þú færð Nilfisk hjá Rekstrarlandi

í Vatnagörðum og í útibúum Olís um land allt.

REKSTRARLAND verslun  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Söluver 515 1100  |  rekstrarland.is

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17

NILFISK
HÁÞRÝSTIDÆLUR

Passaðu þrýstinginn – hann þarf nefnilega að vera nægur
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AFSLÁTTUR AF 

HÁÞRÝSTIDÆLUM

KÍNA Ef mótmælin í Hong Kong 
halda áfram og stjórnvöld í kín-
verska sjálfstjórnarhéraðinu Hong 
Kong ná ekki stjórn á mótmæl-
endum mun ríkisstjórn Kína í 
Peking ekki sitja hjá og einfaldlega 
fylgjast með. Þetta sagði Chen Wen, 
erindreki Kínverja í Lundúnum, við 
breska ríkisútvarpið í gær.

Undanfarna daga hafa verið 
fluttar af því fréttir að þúsundir kín-
verskra herlögregluþjóna hafi verið 
f luttar til Shenzen, steinsnar frá 
Hong Kong, og í gær gengu á annað 

hundrað þúsunda mótmælenda um 
götur Hong Kong.

Krafan var skýr og hefur ekki 
breyst. Mótmælendur vilja að frum-
varp borgaryfirvalda um að heimila 
framsal til Kína verði drepið alfar-
ið, en það hefur nú verið dregið til 
baka. Þá vilja þeir að borgaryfirvöld 
lýsi því yfir að mótmælin séu ekki 
óeirðir, að handteknir og ákærðir 
mótmælendur verði leystir úr haldi 
og að Carrie Lam, æðsti embættis-
maður borgarinnar, segi af sér. Þá 
er farið fram á óháða rannsókn á 

valdbeitingu lögreglu og vilja mót-
mælendur meina að lögreglulið 
borgarinnar hafi beitt táragasi og 
gúmmíkúlubyssum að óþörfu. Af 
þessu hefur ekki orðið.

Deginum ljósara er að kínverski 
Kommúnistaflokkurinn á megin-
landinu er afar ósáttur við það að 
mótmælunum linni ekki. Hafa 
talsmenn flokksins á undanförnum 
dögum og vikum meðal annars sagt 
mótmælunum svipa til hryðjuverka 
en mótmælendum hefur ítrekað 
lent saman við lögreglu. – þea

Kínverjar ætla ekki að sitja hjá og horfa á mótmælin í Hong Kong

MALTA Mohammed Adam Oga, sá 
eini sem lifði af tilraun fimmtán 
f lóttamanna til að sigla yfir Mið-
jarðarhaf fyrr í mánuðinum, sagði 
við Reuters í gær að f leiri en eitt 
skip hefði siglt fram hjá flóttamönn-
unum, hundsað allar beiðnir um 
aðstoð og siglt á brott. „Þau komu 
mjög, mjög nálægt okkur. Sáu okkur 
í gegnum gluggana. En svo sigldu 
þau á brott,“ sagði Oga sem nú liggur 
á sjúkrahúsi í Tal-Qroqq á Möltu.

Fyrir sléttri viku kom áhöfn malt-
verskrar herþyrlu auga á Oga þar 
sem hann lá á grúfu yfir líki sam-
ferðamanns síns, þess síðasta til að 
láta lífið. Samkvæmt Oga sjálfum 
létust hinir flóttamennirnir fjórtán 
hver af öðrum þegar matar-, vatns- 
og eldsneytisbirgðirnar kláruðust. 
Líkin voru sett út á þilfarið þar sem 
þau rotnuðu í steikjandi Miðjarðar-
hafssólinni.

„Eldsneytið kláraðist og raf-
hlaðan í GPS-tækinu sömuleiðis. 
Við vorum úti á hafi í ellefu daga 
og maturinn kláraðist allur,“ sagði 
Oga. – þea

Sáu flóttamenn 
en sigldu á brott

AFGANISTAN „Ég vildi að ég gæti 
fundið líkamsleifar sonar míns og 
sett þær saman í heilu lagi í gröfina,“ 
sagði Amanullah, íbúi í afgönsku 
höfuðborginni í Kabúl, við frétta-
stofu AP í gær. Fjórtán ára sonur 
hans var á meðal þeirra 63 sem 
voru myrt í sprengjuárás sem gerð 
var á brúðkaupsgesti í borginni á 
laugardag. Afganski armur hryðju-
verkasamtakanna sem kenna sig við 
íslamskt ríki (ISIS) lýsti yfir ábyrgð 
á árásinni í gær.

Mohammad Aslim, sem lifði 
árásina af, var enn klæddur í blóðug 
veislufötin þegar blaðamaður fyrr-
nefnds miðils hitti hann í gær. Hann 
sagðist þá vera búinn að grafa sex-
tán fórnarlömb og þrátt fyrir að 
vera orðinn úrvinda ætlaði hann 
að aðstoða við greftrun enn f leiri 
fórnarlamba. Hann hafði grafið 
nokkra nákomna ættingja og vini, 
meðal annars sjö ára gamlan dreng.

Ashraf Ghani, forseti ríkisins, for-
dæmdi árásina í nokkrum færslum 
á Twitter. „Það er fremst í forgangs-
röðinni hjá mér nú að ná sambandi 
við fjölskyldur fórnarlamba þessar-
ar villimannslegu árásar. Fyrir hönd 
þjóðarinnar votta ég samúð mína. 
Ég bið fyrir skjótum bata hinna 
særðu,“ sagði Ghani og bætti við:

„Ég hef skipað yfirvöldum að 
aðstoða hin særðu af bestu getu. 
Vegna árásarinnar hef ég boðað til 
öryggisráðsfundar til þess að fara 
yfir og koma í veg fyrir öryggis-
bresti.“

Þótt talibanar og Bandaríkja-
menn eigi nú í viðræðum um frið á 
milli talibana og afganskra stjórn-
valda, sem og brotthvarf Banda-
ríkjahers, og þótt talibanar hafi 
ekki verið á bak við árásina á laug-
ardaginn, sagði Ghani að þeir væru 
ekki alsaklausir. Þeir byðu nefnilega 

upp á vettvang fyrir hryðjuverka-
menn í landinu.

Talibanar fordæmdu árásina 
harðlega. Zabiullah Mujaheed, 
annar tveggja opinberra talsmanna 
þeirra, sagði í orðsendingu til fjöl-

miðla að það væri ómögulegt að 
réttlæta svo grimmilegt morð á 
konum og börnum.

Ekki er víst hvaða áhrif árásin 
hefur á friðarviðræður við talibana, 
en talið er að þær séu langt komnar 
og senn verði komist að samkomu-
lagi. Undanfarnar vikur hafa, þrátt 
fyrir viðræðurnar, einkennst af tog-
streitu og átökum. Tíu dagar eru frá 
því talibanar gerðu sprengjuárás 
fyrir utan lögreglustöð og myrtu 
fjórtán og á föstudag var bróðir 
Hibatullah Akhundzada, leiðtoga 
talibana, myrtur nærri pakistönsku 

borginni Quetta. Enginn hefur lýst 
yfir ábyrgð á þeirri árás.

Svo virðist hins vegar sem 
afgönskum almenningi muni áfram 
stafa hætta af ISIS, enda standa 
hryðjuverkasamtökin utan við 
viðræðurnar við talibana. Þessi svo-
kallaði Khorasan-armur ISIS taldi 
samkvæmt öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna að minnsta kosti 3.500 
meðlimi á síðasta ári. Hafa liðs-
menn annaðhvort lýst yfir ábyrgð 
á eða verið sakaðir um rúmlega 60 
hryðjuverkaárásir frá ársbyrjun 
2018. thorgnyr@frettabladid.is

Mikil sorg ríkir í Afganistan
Gríðarleg sorg ríkir í Kabúl eftir að 63 voru myrt í sprengjuárás á brúðkaup í afgönsku höfuðborginni. 
Forsetinn segir árásina skepnuskap og þótt ISIS beri ábyrgð geti talibanar ekki sagst alsaklausir.

Oga var bjargað á Miðjarðarhafi 
þann 12. ágúst. NORDICPHOTOS/AFP

Eitt fórnarlamba árásar laugardagsins, slasað á sjúkrahúsi í afgönsku höfuðborginni Kabúl. NORDICPHOTOS/AFP

Frá mótmælunum í sjálfsstjórnarhéraðinu Hong Kong. NORDICPHOTOS/AFP
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 Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Töskutilboðið og skiptibókabónusinn gildir til og með 19. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

*Penninn Eymundsson var með lægsta verðið á námsbókum, þegar einsdagstilboð samkeppnisaðila er ekki tekið með.
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Kulnuð bændastétt
Bíódómur Bændablaðsins um 
Hérað Gríms Hákonarsonar 
vekur athygli. Myndin fjallar um 
baráttu skuldsettra bænda gegn 
spilltu kaupfélagi en greinar-
höfundur beinir kastljósi að 
undirtóninum; hinu daglega 
brauðstriti bændastéttarinnar. 
Vinnutíminn er langur í sveit-
inni, launin lág og frítími lítill. 
Réttilega er bent á hvernig þetta 
samrýmist nútíma viðhorfum 
um núvitund og kulnun. Með 
þrotlausri vinnu rekast menn á 
vegg. Hvort sem það er skrif-
stofumaður í 101 eða fjárbóndi 
í afskekktum dal. Fyrir þétt-
býlisfólk er auðveldara að sækja 
sér aðstoð, bæði sálfræðiaðstoð 
og frí. En hvað gerir bóndinn? 
Kveikir á kerti og stundar jóga?

Fleiri aðstoðarmenn
Launakjör aðstoðarmanns borg-
arstjóra vekja athygli. Er miðað 
við að 19,3 milljóna heildarlaun á 
ári séu á pari við aðstoðarmann 
forsætisráðherra. Meirihlutinn 
er mjög sáttur. „Full þörf er á því 
að borgarstjóri hafi aðstoðar-
mann enda hefur það embætti 
verið við lýði í aldarfjórðung. 
Frekar ætti að vekja máls á því að 
borgarstjóri sé áfram með einn 
aðstoðarmann á meðan ráð-
herrar hafa fengið heimild til að 
ráða tvo og þrjá,“ segir í bókun 
meirihlutans. Spurning hvort 
það sé ekki bara tímaspursmál 
hvenær þeim fjölgar.
kristinnhaukur@frettabladid.is
arib@frettabladid.is

Ítrekað og endurtekið berast fregnir af rekstrar-
vanda í miðborg. Rótgrónir og vel sóttir matsölu-
staðir leggja upp laupana. Róðurinn er þungur fyrir 

lítil og meðalstór fyrirtæki. Rekstrarumhverfi mið-
borgar er þungt – og stjórnsýsla borgarinnar torveld.

Vissulega er umhverfi verslunar síbreytilegt. Með 
aukinni netverslun á hefðbundin verslun undir högg 
að sækja. Það er alþjóðleg þróun og sannarlega ekki 
séríslenskt fyrirbæri. Þegar auðum verslunarrýmum 
fjölgar í borgum heims leggja borgaryfirvöld Reykja-
víkur áherslu á fjölgun nýrra rýma. Kvaðir eru lagðar 
á húsbyggjendur um verslunarhúsnæði á jarðhæðum 
nýbygginga. Fleiri þúsundir nýrra verslunarfermetra 
finnast nú í miðborg – í fullkomnu ósamræmi við 
hina alþjóðlegu þróun. Framboð er langt umfram 
eftirspurn. Rekstraraðilar færa sig milli rýma og eftir 
stendur sundurslitið verslunarumhverfi.

Gatnaframkvæmdir standa yfir í miðborg. Flestir 
skilja nauðsyn framkvæmdanna – en þegar aðkomu 
verslana og veitingastaða er raskað er nauðsyn að eiga 
í samtali við rekstraraðila. Þess hefur ekki verið gætt 
og margir orðið fyrir verulegu tjóni. Málið sýnir skiln-
ingsleysi og hroka borgaryfirvalda gagnvart rekstr-
araðilum miðborgar. Samráð í tilkynningaformi án 
fyrirvara og samtals er engum til framdráttar.

Borgaryfirvöld mættu vera atvinnulífi vinveittari. 
Síhækkandi fasteignaskattar, svifasein stjórnsýsla 
og samráðsleysi hafa reynst litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum óþægur ljár í þúfu. Það er tímabært að 
bregðast við.

Í miðborg Reykjavíkur er fjöldi opinberra stofnana. 
Mörg hundruð opinberir starfsmenn snæða opin-
beran hádegisverð í opinberum mötuneytum dag 
hvern. Væri kannski ráð að draga saman seglin, loka 
hinum opinberu mötuneytum og styðja fremur við 
einkaframtak í nærumhverfi? Það mætti útfæra án 
tjóns fyrir starfsfólk – en með miklum ágóða fyrir þá 
dugmiklu aðila sem nú stunda rekstur í miðborg. Hér 
gæti Ráðhús Reykjavíkur gengið á undan með góðu 
fordæmi. Ekki veitir af í óvinveittu rekstrarumhverfi 
sem kallar á viðbrögð.

Opinber hádegisverður

Hildur  
Björnsdóttir
Borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík

Það fór vel á því að sækja í Hávamál yfir-
skrift fyrir formennsku Íslands í Norrænu 
ráðherranefndinni. Í Konungsbók Eddu-
kvæða segir „en til góðs vinar liggja gagn-
vegir, þótt hann sé firr farinn“. Það er alltaf 
stutt – gagnvegur – til góðs vinar.

Í vikunni sækja góðir vinir Ísland heim. Forsætis-
ráðherrar Norðurlandanna og Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, funda hér í boði Katrínar Jakobsdóttur 
forsætisráðherra. Með á fundum verða leiðtogar 
Álandseyja og Grænlands.

Leiðtogarnir ætla að fjalla um nýja framtíðarsýn 
fyrir norræna samvinnu, umhverfismál, stöðu mann-
réttinda, norðurslóðir og öryggismál. Sérstaklega er 
horft til aukins samstarf Norðurlanda og Þýskalands.

Norrænt samstarf er okkur mikilvægt. Við getum 
nánast óhindrað fært okkur á milli landa, til náms, 
starfa eða atvinnureksturs. Þjóðirnar eru aufúsugestir 
hver hjá annarri. Það sést á þeim 30 þúsund Íslending-
um sem búa á Norðurlöndum og tæpum tvö þúsund 
Norðurlandabúum sem búa hér.

Samstarfið nær inn í nánast öll svið mannlífsins hér. 
Það hefur staðið svo lengi og svo mikill árangur náðst, 
að við erum jafnvel hætt að taka eftir því. En samvinna 
norrænna þjóða er ekki sjálfgefin. Hún er niðurstaða 
sameiginlegra ákvarðana þjóðanna um náið samtal, 
virðingu og vináttu.

Þetta samstarf frændþjóðanna sést í starfsemi 
Norðurlandaráðs, sem er þingmannavettvangur í 
norrænu samstarfi. Það sést einnig í starfi Norrænu 
ráðherranefndarinnar, samstarfsvettvangs norrænu 
ríkisstjórnanna. Í öllum ríkjunum eru reknar sam-
norrænar upplýsingaskrifstofur, vinnumiðlanir og 
þjónustur, til að mynda um norrænar rannsóknir.

Samstarfið byggir á sögulegum og menningar-
legum tengslum þar sem við deilum grunngildum og 
hagsmunum. Norðurlöndin eru svæði mikils efna-
hagsstyrks og ríks félagsauðs þar sem allir eiga rétt á að 
njóta sín. Við sjáum ekki andstæður í öflugri velferð og 
þróttmiklu atvinnulífi. Við trúum því að brýr séu betri 
en múrar, að fjölbreytileiki sé styrkur en ekki van-
máttur, og að jafnrétti sé ekki bara réttlætismál heldur 
afbragðs efnahagsstefna. Við eflum nýsköpun til ábata 
fyrir náttúru og kröftugt athafnalíf. Við stöndum vörð 
um lýðræði, réttarríki og mannréttindi.

En gagnvegir okkar liggja ekki bara inn á við heldur 
líka út í heim. Þótt norrænu ríkin teljast smá á heims-
mælikvarða hafa þau gott alþjóðlegt orðspor. Saman 
hafa Norðurlönd lagt sitt af mörkum til alþjóðasam-
starfs í þágu friðar, öryggis og umhverfisverndar.

Þýskaland er vinaþjóð. Það er því sérstök ástæða til 
að fagna komu Angelu Merkel kanslara. Norðurlöndin 
eiga að vinna þétt með Þýskalandi til að takast á við 
áskoranir óróatíma á alþjóðavettvangi. Það á ekki síst 
við um varnar- og öryggismál. Saman geta ríkin veitt 
viðspyrnu þegar sótt er að alþjóðalögum og viðskipta-
frelsi. Sterk grunngildi þjóðanna eiga erindi nú þegar 
öfga- og einangrunaröflum vex ásmegin og lítið er gert 
úr grundvallarreglum lýðræðis og réttarríkis.

Vinafundur
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Fyrir einhverjum dögum 
rak ég augun í frétt um að 
nú stefndi í að 80% lands-

manna byggju á Stór-Reykja-
víkursvæðinu. Samþjöppun íbúa 
á einu horni landsins er auðvitað 
þróun sem hefur átt sér stað yfir 
allnokkurt árabil, en þetta vakti 
mig til umhugsunar. Þessi tala. 
Áttatíu prósent. Hún er ný. Um 
langt skeið hef ég vanist því að 
segja við forvitna útlendinga að 
Ísland sé þannig ríki, að um 70% 
landsmanna búi í Reykjavík og 
nágrenni. Nú er semsagt búið að 
uppfæra. Talan er orðin áttatíu. 
Áttatíu er ansi nálægt níutíu. Og 
níutíu er næstum því hundrað. 
Kannski endar þetta með því, eins 
og maðurinn sagði, að hundrað og 
tuttugu prósent landsmanna búi í 
Reykjavík.

Spurningin blasir við: Er lands-
byggðin að deyja? Eru allir að 
yfirgefa svæðið? Bara gnauðandi 
vindur eftir? Hundgá í fjarska. 
Gamalt föðurland á snúru. Slitinn 
fáni við hún. Gráveðraður forn 
ruggustóll á fúnum palli við 
sprunginn glugga í húsi við fjörð. 
Svarthvítar myndir á vegg. Ryðguð 
róla úti í garði.

Ég skal ekki segja. Þrátt fyrir sér-
staka byggðastefnu, Byggðastofn-
un og alls konar úrræði og aðgerðir 
í gegnum tíðina tala tölurnar sínu 
máli. Fólk greinilega fer.

Staðan greind
Þetta þarf að greina með opnum 
huga. Naflaskoðunar er þörf. Sér-
staklega þykir mér þessi þróun 
áhugaverð í ljósi þess að í sam-
félaginu hafa tvær mjög stórar 
byltingar átt sér stað sem ættu 
að hafa komið landsbyggðinni 
mjög til góða. Ferðaþjónusta og 
internetið. Hvort tveggja hefur 
falið í sér breytingar sem ættu að 
gera það að verkum að auðveldara 
væri að búa úti á landi. Hægt er að 
tengjast heiminum hvar sem er, 
og ferðaþjónustan er ekki síður 
— eiginlega meira — úti á lands-
byggðinni. Hvers vegna hefur 
þetta tvennt ekki haft þau áhrif að 
fólk vilji búa úti á landi?

Úti á landi er víða fagurt. Ró. 
Ódýrari fasteignir. Minna vesen. 
Hvað er þá málið? Til þess að 
greina svona stöðu er oft ágætt að 
skoða sjálfan sig. Ástæður þess að 
ég bý ekki úti á landi gætu farið 
langt með að svara spurningunni 
um það hvers vegna annað fólk vill 
það ekki heldur.

Sess landsbyggðar
Á Ísland hefur hefur í gegnum 
tíðina verið alltof mikill rígur milli 
landsbyggðar og höfuðborgar. 
Sífelldar fingrabendingar í báðar 
áttir einkenna orðræðuna. Ég hef 
aldrei fundið mig í þessu. Í mínum 
huga væri ömurlegt að búa í 
Reykjavík ef ekki væri landsbyggð, 
og á landsbyggðinni væri ömur-
legt að búa ef ekki væri Reykjavík. 
Hvort þarfnast hins. Ég held að vel-
flestir Íslendingar, þótt þeir kjósi 
að búa á höfuðborgarsvæðinu, 
sæki sér kraft og næringu til alls 
konar staða úti á landi. Fólk er 
utan af landi. Það á ættir að rekja 
þangað. Það á sér staði. Ég sæki 
mína andans ró til Borgarfjarðar. 
Upplifi mig líka svolítið sem Laug-
vetning. Konan mín er Hólmari. En 
við búum í Vesturbænum.

Mér finnst þess vegna nokkuð 
augljóst að þó svo þróunin sé bara 
á einn veg, út frá búsetu fólks, að 

Úti á landi
þá hefur landsbyggðin sterkan 
sess. Kannski er verkefnið, hins 
vegar, við að viðhalda byggð í 
landinu svona erfitt einmitt vegna 
þess hvaða sess landsbyggðin 
skipar. Hún er orðin að einhvers 
konar jógapalli. Hún er svæði til 
að hverfa til. En svo býr maður þar 
sem lífið er og vesenið.

Ýmsir neikvæðir þættir
Ástæða þess að maður býr ekki 
úti á landi er semsagt ekki sú að 

manni finnist ógeðslegt þar. Þvert 
á móti. Það er æðislegt þar. Að því 
sögðu held ég að það sé þó mikil-
vægt að skoða líka ýmsa neikvæða 
þætti sem hafa í gegnum tíðina 
einkennt búsetu á landsbyggðinni 
að einhverju marki, og spyrja hvort 
þeir séu líka rót vandans. Hér eru 
nokkar hugleiðingar: Getur verið 
að of mikil nálægð við annað fólk 
leiði til þess að fólki finnist það 
búa við þrúgandi hnýsni? Er alltaf 
einhver úti í glugga að fylgjast með 

þér? Er of erfitt að vera öðruvísi? 
Er hægt að vera sósíalisti í sjalla-
byggð? Er of lítið að gerast? Ekkert 
bíó. Ekkert leikhús. Ekkert sport. 
Eru of margir óvinir úti á landi? Er 
rígurinn óbærilegur? Það er óneit-
anlega merkilegt — og um þetta 
hyggst ég gera sjónvarpsþáttaröð 
einhvern tímann — að heimsækja 
heilu firðina á Íslandi og komast 
að því að bændurnir sem búa þar, 
kannski bara tveir, tala ekki saman 
út af rótgróinni heift. Þetta hefur 

örugglega einhver áhrif á fólk. 
Hver nennir leiðindum til lengdar?

Sjálfsagt skiptir líka máli að 
skoða hvernig peningum til lands-
byggðar er varið. Sextán milljarðar 
fara á ári í tiltekna afmarkaða 
matvælaframleiðslu. Væri kannski 
betra að verja þeim peningum til 
menningar og lista og til uppbygg-
ingar á félagslegum innviðum?

Nei, ég segi svona. Þetta skrifa 
ég í Grundarfirði, svo það sé sagt. 
Mjög fallegt þar.
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20%
AFSLÁTTUR

LuTool handsög fyrir stein, við  
og járn. Hægt að tengja við ryksugu, 
hægt að fá með sagmáti. 600W.

11.192
  Áður kr. 13.990

Drive-HM-140  1600W - 
14cm hræripinni
2 hraðar 
19.542
Áður kr. 22.990

 
Gráðukúttsagir

Malarhrífa

2.236
Áður kr. 2.795

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

4.893
Áður kr. 6.990

ota sög

30%
AFSLÁTTUR

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

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

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

Bíla & gluggaþvotta kústur, 
gegn um rennandi  
116>180cm, hraðtengi  
með lokun 

2.018 
Áður kr. 2.690

Sterkir Cibon 
strákústar 
45cm 907 Áður kr. 1.395  
60cm 1.232 Áður kr. 1.895

Kapalkefli  3FG1,
5 10 mtr

2.312  
Áður kr. 2.890

15 metrar 2.952 Áður kr. 3.690
25 metrar 4.392 Áður kr. 5.490
50 metrar 7.992 Áður kr. 9.990

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

SUMARÚTSALA 

Bio Kleen 
Pallahreinsir 

1 líter 672  Áður kr. 895 
5L 2.243 kr.  Áður kr. 2.990

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem  
   endist

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar 

6.743
Áður kr. 8.990

Deka Projekt 10 innimálning, 
9 lítrar (stofn A)

5.393
Áður kr. 7.190

Landora tréolía 
Col-51903 3 lítrar 

1.743
Áður kr. 2.490

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Deka Pro þakmálning rauð 10 lítrar   

7.493
Áður kr. 9.990

25%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

ÁÁ

Meistar 
upptínslutól
/plokkari

 1.352
Áður kr. 1.690

20%
AFSLÁTTUR

Truper sleggja 
m. fiberskafti 3,6kg

2.872
Áður kr. 3.590

PRETUL úðadæla
5 l. Trup 24685

2.312
Áður kr. 2.890

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20m Meister 
garðslanga með 
tengjum

2.093
Áður kr. 2.790

25%
AFSLÁTTUR

900

Lokað slönguhjól  
20m 1/2” 

8.977 
Áður kr. 11.995

25%
AFSLÁTTUR

DEKA SÍLAN vatnsfæla 5 lítrar 

7.032 
Áður kr. 8.790

                             

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

Creative 

Superseal 

5 lítrar 8.993  
Áður kr. 11.990 
25L 19.793 kr.   
Áður kr. 26.390

210 mm 1400W 15.192 Áður kr. 18.990
254 mm 1600W 23.996 Áður kr. 29.995
305 mm 1600W 36.392 Áður kr. 45.490

AFSLÁTTUR
20mm Meister 
garððslanga meeeðe  
tenggjum

2 093

LÝKUR NÚNA UM 

Drive Bílskúrs 
vatns/ryksuga 
1200W 20lit

7.996 kr. 
Áður 9.995 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Rafmagnshitablásari 
2Kw 1 fasa

5.592 kr. 
Áður 6.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Takkamotta 
610x810cm

1.795 kr. 
Áður 3.590 kr.

50%
AFSLÁTTUR

 MARGAR STÆRÐIR



Riga salerni með setu   
m/ vegg- eða gólfstút

19.192 
Áður kr. 23.990

20%
AFSLÁTTUR

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

16.712 
Áður kr. 20.890

20%
AFSLÁTTUR

890890

27.885
Áður kr. 42.900

Kaliber
Silver
gasgrill 
4 brennarar, (12kW) 
Grillflötur 62x41cm

Kaliber 
Black II 
gasgrill 
3 brennarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm

Kaliber
Silver
gasgrill 
4 brennanararar, (12k
GrGrilillflötur 62x41

l 
r (9kW).
0x42cm

37.635
Áður kr. 57.900

Grill

35%
AFSLÁTTUR

Lavor Vertico 20
háþrýstidæla 

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

22.493
Áður kr. 29.990

25%
AFSLÁTTUR

MOWER CJ18
BS 3,5hp Briggs&Stratton  

mótor, rúmtak 125 CC, 
skurðarvídd 46cm/18”. 

Safnpoki að aftan 60 L, 
skurðhæð og staða 25-
80mm/10

31.430
Áður kr. 44.900

30%
AFSLÁTTUR

Fyrirvari um prentvillur. Tilboðin gilda í öllum verslunum 
Múrbúðarinnar til 24. ágúst eða meðan birgðir endast.

Í MÚRBÚÐINNI 
35%
AFSLÁTTUR

25 stk. 110 lítra ruslapokar 796   
Áður kr. 995   
Einnig 200 lítra 10 stk. kr. 716 (65my)   
Áður kr. 895

20%
AFSLÁTTUR

Áltrappa 3 þrep 

3.592  
Áður kr. 4.490

20%
AFSLÁTTUR

Þýsk 
gæði

CERAVID SETT WC - kassi,  
hnappur og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
31.112
Áður kr. 38.890

20%
AFSLÁTTUR

HELGINA!

Skolvaskur 
vegghengdur  
1mm 55x45x21cm

10.392
Áður 12.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

BoZZ sturtuklefi 
ferkantaður m/stöng,
blöndunartækjum og 
brúsu  
80x80x200 43.992
         Áður kr. 54.990

90x90x200  47.992

                    Áður kr. 59.990

BoZZ sturtuklefi 
rúnaður m/stöng,
blöndunartækjum  
og brúsu 
80x80x200 43.992
         Áður kr. 54.990

90x90x200  47.992

                    Áður kr. 59.990

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Guoren-BO Hitastýrt 
baðtæki með niðurstút

10.392 kr. 
Áður 12.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Guoren 1L Hitastýrt  
baðtæki standard

11.893 kr. 
Áður 16.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

Harðparket
8mm verð frá 1.183 kr/m2 (AC4)
12mm verð frá 1.868 kr/m2 (AC5)
 
Wineo Vínilparket
Verð frá 4.392 kr/m2

MIKIÐ ÚRVAL 
AF PARKETI OG  

FLÍSUM MEÐ             

   20-30%
AFSLÆTTI

Flísar
Gólf- og veggflísar  
verð frá 950 kr./m2

10-50%A F S L Á T T U R



HETJA HELGARINNAR

Teemu  
Pukki

Teemu Pukki skaust upp á 
stjörnuhimininn þegar hann sló 
í gegn með Norwich City í ensku 

B-deildinni á síðustu leiktíð. 
Honum hefur tekist að fylgja 

eftir góðu gengi sínu þar í ensku 
úrvalsdeildinni í upphafi þessarar 

leiktíðar.

29
mörk skoraði Pukki í ensku 

B-deildinni á síðasta tíma-

bili og hefur skorað fjögur í 

ensku A-deildinni. 

Það eru ekki bara mörk-
in sem hann skoraði í 

þessum leik sem ég er ánægður 
með heldur líka vinnuframlag 
hans og fjölmargir aðrir hlutir 
sem hann færir liðinu. Hann er 
mjög góður í að búa til færi fyrir 
samherja sína og er góður tengi-
punktur í uppspili okkar. 

Daniel Farke  

Knattspyrnustjóri Norwich

Þetta er að sjálfsögðu 
einn af bestu leikjum 

sem ég hef spilað á enskri 
grundu. Þrenna í ensku úrvals-
deildinni er eitthvað sem mig 
hefði ekki getað dreymt um 
fyrir nokkrum árum. 

Teemu Pukki   

Eftir leikinn gegn Newcastle 
United um nýliðna helgi

ENSKI BOLTINN Finnski landsliðs-
framherjinn Teemu Pukki sem 
leiðir línuna hjá Norwich City hefur 
komið af miklum krafti inn í ensku 
úrvalsdeildina í knattspyrnu karla 
en hann skoraði sárabótamark í tapi 
nýliðanna gegn Liverpool í fyrstu 
umferðinni og skoraði svo öll þrjú 
mörk liðsins í 3-1 sigri gegn New-
castle United í annarri umferðinni 
um helgina.

Þessi þrenna var fyrsta þrenna 
leikmanns Norwich City í ensku 
úrvalsdeildinni í 26 ár eða síðan 
Chris Sutton skoraði þrjú mörk fyrir 
liðið í leik í deildinni árið 1993.  

Pukki skoraði 29 mörk í ensku 
B-deildinni á síðustu leiktíð og var 
markahæsti leikmaður Norwich 
City sem fór með sigur af hólmi 
í deildinni og tryggði sér þannig 
sæti í úrvalsdeildinni. Það er ávallt 
spurningarmerki þegar framherjar 
láta til sín taka í B-deildinni á Eng-
landi hvort þeir geti látið til sín taka 
þegar út í úrvalsdeildina er komið.

Sevilla var of stórt stökk fyrir 
finnska framherjann
Byrjunin lofar allavega góðu hjá 
Pukki sem ólst upp hjá finnska lið-
inu KTP og náði svo ekki að brjóta 
sér leið inn hjá spænska liðinu 
Sevilla. 

Eftir vonbrigðatímann hjá Sevilla 
fór Pukki aftur í heimahagana og 
kom ferli sínum aftur af stað hjá 
finnska liðinu HJK. Þar urðu Pukki 
og félagar hans hjá HJK finnskir 
meistarar árið 2010. Tímabilið eftir 
varð HJK svo tvöfaldur meistari 
með Pukki innanborðs.

Pukki skoraði þrjú mörk í tveim-
ur leikjum HJK gegn þýska liðinu 
Schalke 04 í forkeppni Evrópu-
deildarinnar sumarið 2011. 

Þó svo að þau mörk hafi ekki 
skilað HJK sæti í riðlakeppni Evr-
ópudeildarinnar þá vakti frammi-
staða Finnans athygli forráðamanna 
þýska liðsins sem ákváðu að kaupa 
hann. Pukki stóð sig ágætlega hjá 
Schalke en það sama er ekki hægt 
að segja um veru hans hjá Celtic í 
Skotlandi.

Tíminn í Skotlandi reyndist 
töluverð vonbrigði
Finninn komst aldrei á f lug í Skot-
landi en hann viðurkenndi það 
eftir dvöl sína þar að hann hefði 
vanmetið styrki skosku úrvals-
deildarinnar. Hann hafði talið sig 
eiga auðvelt með að láta til sín taka 
í Skotlandi og fengið það í andlitið. 
Gæði skosku deildarinnar hefðu 
komið honum á óvart og að sama 
skapi hafði leikstíllinn þar sem 
byggir á líkamlegum styrk ekki 
hentað honum.

Pukki gerði hins vegar KR-ingum 
lífið leitt en Pukki en hann skoraði 
tvö marka Celtic þegar liðið lagði 
Vesturbæjarliðið að velli með 
fjórum mörkum gegn engu í leik 
liðanna Murrayfield Stadium. Sá 
leikur var seinni leikurinn í for-
keppni Meistaradeildar Evrópu þar 
sem Celtic fór samanlagt 5-0 áfram. 
Pukki náði ekki að fylgja þessari 
frammistöðu eftir og hrökklaðist 
frá skoska liðinu haustið 2014 eftir 
að hafa orðið skoskur meistari með 
liðinu um vorið fyrr á því ári.

Áður en Pukki hélt til Eng-
lands lék hann með danska liðinu 
Bröndby í fjögur ár og skoraði 55 
mörk í 130 leikjum fyrir félagið. 
Pukki skoraði fjögur mörk í fyrstu 
fimm leikjum sínum fyrir Bröndby 
og var valinn leikmaður október-
mánuðar í dönsku úrvalsdeildinni. 
Þau níu mörk sem hann skoraði á 
seinni hluta leiktíðarinnar í dönsku 
úrvalsdeildinni dugðu honum til 
þess að verða markahæsti leik-
maður liðsins á þeirri leiktíð. Þá 
varð Bröndby bikarmeistari tíma-
bilið 2017 til 2018.

Smellpassar inn í leikstíl Farke
Eftir fjögurra ára veru hjá Bröndby 
sigldu samningaviðræður hans 
við Bröndby í strand sumarið 2018 
og Norwich City fékk Pukki sem 
var samningslaus í herbúðir sínar. 
Pukki smellpassaði inn í hug-
myndafræði þýska knattspyrnu-
stjórans Daniel Farke sem vill spila 
sóknarþenkjandi knattspyrnu. 
Þegar Pukki skoraði sitt 21. mark 
fyrir Norwich City í B-deildinni í 
febrúar síðastliðnum varð hann sá 
Finni sem hefur skorað flest mörk í 
deildinni en fyrra metið átti Shefki 
Kuqi.

Pukki endaði sem markahæsti 
leikmaður deildarinnar með 29 
mörk og sú markaskorun varð til 
þess að hann var valinn besti leik-
maður deildarinnar sem og mikil-
vægasti leikmaður Norwich City. 
Hann viðurkenndi í samtali við 
enska fjölmiðla eftir leikinn á laug-
ardaginn að byrjunin væri framar 
hans væntingum.

„Þetta er að sjálfsögðu einn af 
bestu leikjum sem ég hef spilað 
á enskri grundu. Þrenna í ensku 
úrvalsdeildinni er eitthvað sem mig 
hefði ekki dreymt um fyrir nokkr-
um árum,“ sagði Pukki  þegar  hann 
ræddi við fjölmiðla eftir leikinn um 
helgina.  

Nú er spurning hvort að Pukki 
nái að fylgja eftir góðri frammi-
stöðu sinni í fyrstu tveimur leikjum 
sínum í ensku úrvalsdeildinni og 
mörk hans verði til þess að Nor-
wich City haldi sæti sínu í deildinni.  
hjorvaro@frettabladid.is

Finninn 
skoraði 
fyrstu þrennu 
tímabilsins
Teemu Pukki er að spila á sínu fyrsta keppnis-
tímabili í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu 
karla. Þessi tæplega þrítugi framherji Norwich 
City hefur skorað fjögur mörk í fyrstu tveimur 
leikjum deildarinnar. Finninn skoraði öll mörk 
nýliðanna í 3-1 sigri gegn Newcastle um helgina.
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Vala tekur lífinu yfirleitt með ró. Hún ætlar þó að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu til að styrkja Votlendissjóð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vinnufíkill með  
marga bolta á lofti
Leikkonan Vala Kristín Eiríksdóttir hefur vakið athygli með grínþáttum og 
fyrir leik sinn í Borgarleikhúsinu og hún verður einn af af handritshöfundum 
Áramótaskaupsins. Hún segist spennt fyrir verkefninu, en líka stressuð. ➛2

HVER 
VANN?

Sportið á frettabladid.is 
færir þér allar nýjustu 

fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. 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,

Vala Kristín Eiríksdóttir 
hefur vakið mikla athygli 
þrátt fyrir fremur stuttan 

feril. Hún er á fullu í alls kyns verk-
efnum um þessar mundir, fyrst og 
fremst í Borgarleikhúsinu, en hún 
var líka ráðin sem einn af höf-
undum Áramótaskaupsins í ár.

Vala vissi mjög snemma að hún 
ætlaði að feta leiklistarbrautina. 
„Mér fannst það mjög spennandi 
alveg frá því ég var peð,“ segir hún. 
„Krakkar eru náttúrulega oft að 
setja upp sýningar og svona og 
þannig kviknaði áhuginn hjá mér 
mjög snemma.

Ég vissi í rauninni ekki að þetta 
væri eitthvað sem fólk gerði, 
að það væri bara leið í gegnum 
menntakerfið inn í leiklistina,“ 
segir Vala. „Mér fannst leikarar 
svo ótrúlega merkilegir, næstum 
eins og þau væru útvalin af guði. 
En svo var bara hægt að læra þetta. 
Þannig að ég fór í leiklistarnám í 
Listaháskólanum.“

Ætluðu ekki að gera grín
Á meðan Vala var í námi stofnuðu 
þær Júlíana Sara Gunnarsdóttir 
gríntvíeyki og gerðu tvær þátta-
raðir af grínþáttunum Þær tvær. 
„Það var alltaf svo gaman hjá 
okkur og við áttum svo auðvelt 
með að fá hvor aðra til að hlæja,“ 
segir Vala. „Þetta byrjaði með 
svona „við verðum að gera eitthvað 
saman“ spjalli sem maður á við 
svo marga, en svo bara gerðum við 
það.“

Hún segir að þær hafi ekki farið 
af stað með þá áætlun að gera eitt-
hvað fyndið. „Grín verður bara til 
sem afleiðing af því að reyna að 
gera eitthvað. Það verður kannski 
fyndið, eða ekki,“ segir hún. „Þetta 
var bara aðgengilegt því við vorum 
alltaf að láta hvor aðra hlæja og þar 
af leiðandi vildum við gera meira 
af því. En það er ekki auðvelt og ég 
held að það sé eitt æðsta listformið 
að fá fólk til að hlæja.“

Vala og Júlíana starfa enn saman 
í þáttunum Venjulegt fólk, en þær 
eru höfundar og leika aðalhlut-
verkin. „Það má segja að það sé 
svona næsta skref hjá okkur. Það 
eru ekki sketsar heldur er saga, 
höfundum fjölgaði og búbblan 
okkar stækkaði,“ segir Vala. „Þetta 
er svona kómísk dramasaga og í 
annarri þáttaröð, sem kemur inn 
á Sjónvarp Símans núna í október, 
verður farið meira inn á persónu-
legt líf þeirra vinkvenna, en fyrsta 

serían var meira um starfsferil-
inn.“

Gaman að sleppa sér
Vala er að hefja fimmta leikárið 
hjá Borgarleikhúsinu, en hana 
dreymdi lengi um að starfa þar. „Já, 
heldur betur, það er aðalstaður-
inn,“ segir hún. „Raunveruleikinn 
er samt kannski ekki alveg eins 
og draumurinn. Auðvitað er þetta 
mjög skemmtilegt og fjölbreytt en 
þetta er náttúrulega líka hörkupúl. 
Þetta er jafn mikið púl og þetta er 
gaman.“

Erfiðisvinnan hefur greinilega 
skilað sér, því Vala hefur fengið 
mikið lof fyrir leik sinn og fékk 
Grímuverðlaunin í sumar fyrir leik 
sinn í Matthildi, sem kom henni 
á óvart. „Mér fannst bara ótrú-
lega gaman að vera tilnefnd með 
þessum sturlað góðu leikkonum 
sem ég hef alltaf litið upp til,“ 

segir hún. „Að fá þessi verðlaun 
var ógeðslega skemmtilegt og 
brjálaður heiður. Litla 13 ára Valan 
inni í mér sem var alltaf að setja 
upp sýningar heima trúði þessu 
ekki og var að springa úr gleði. Mér 
þykir líka vænt um hlutverkið, svo 
það var gaman að fá hrós fyrir að 
leika mömmu Matthildar. Þessi 
sýning er ótrúlega falleg og það er 
einstakur hópur sem vinnur að 
henni.“

Vala leikur vanhæfa og freka 
mömmu og segir að það hafi verið 
gaman að geta sleppt sér í hlut-
verkinu. „Það er gaman að vera 
frekja og fullkomlega dýrka sjálfan 
sig þó að það sé engin inneign fyrir 
því,“ segir hún. „Sjálfur er maður 
oft með minna sjálfstraust en 
maður hefur kannski efni á, þann-
ig að það er geðveikt að fá að vera 
þessi týpa.“

Allir hafa skoðun á Skaupinu
Vala er líka að fara að kenna spuna 
í LHÍ í haust, en þetta er í fyrsta 
sinn sem hún kennir. „Það er mjög 
spennandi. Mér finnst of boðs-
lega gaman að kenna og fara inn í 
gamla skólann og sjá hvort maður 
geti miðlað einhverju til fyrsta árs 
nema í leiklist,“ segir hún. „Mér 
þykir ótrúlega vænt um að hafa 
verið beðin um þetta en þetta er 
smá skrítið, því manni finnst svo 
stutt síðan maður var á fyrsta ári, 
þó að það séu komin 6-7 ár síðan.“

Reynir Lyngdal, leikstjóri 
Áramótaskaupsins, fékk Völu líka 
til að vera einn af handritshöfund-
um Skaupsins í ár. Hún segir það 
spennandi en um leið kvíðavald-
andi verkefni. „Það er ekkert sem 
jafn margir horfa á og það er ótrú-
lega skrítið að ætla að reyna að 
höfða til eins margra og þú getur 
á sama tíma og þú ert að reyna að 
ögra og gera grín að því sem gerðist 
og pota í samfélagsmein,“ segir 
hún. „Allir hafa skoðun og maður 
veit að einhverjir munu ekki fíla 
það sem maður gerir.“

Plöntur, bækur,  
hundur og saltfiskur
Vala býr með Birki Blæ Ingólfssyni, 
sem starfar sem rit- og handrits-
höfundur, en þau hafa bráðum 
verið saman í tvö ár. Vala segir að 
Birkir sé geðgóður, skemmtilegur 
og frábær félagsskapur og henni 
finnst gott hversu auðvelt er að 
ræða það sem henni liggur á hjarta 
varðandi vinnuna, þar sem þau 
vinna í mjög svipuðu umhverfi. 
„Við búum líka með hundinum 
Óliver, sem er fimm mánaða 
gamall smáhundur. Pínulítill og 
ýkt krúttlegur,“ segir Vala. „Okkur 
líður rosalega vel. Við erum mikið í 
að rækta plöntur og það er allt fullt 

af plöntum heima hjá okkur. Birkir 
er með plöntuæði, sem ég átti erfitt 
með fyrst, því ég var að reyna að 
hafa svona Pinterest-heimili. En 
það gekk illa og svo enn verr þegar 
hann fyllti allt með plöntum og 
bókum.

Svo erum við líka að gera salt-
fisk úr fiski sem við veiddum á 
Vestfjörðum,“ segir Vala. „Þetta 
er nokkurra vikna ferli og Birkir 
hefur staðið í að salta og umstafla 
þessu.“

Hefur mikinn áhuga  
á umhverfisvernd
Vala segir að þetta sé vinnufíkla-
heimili og að hún eigi ekki mikið 
af áhugamálum. „Ég fer í sund og 
ræktina, horfi á þætti, fer í matar-
boð og ferðast,“ segir hún. „Leiklist 
var alltaf aðaláhugamálið mitt 
og ég fæ rosalega mikið út úr því 
að vinna við hana, þannig að mér 
líður ekki eins og ég þurfi að finna 
mér eitthvað skemmtilegt til að 
gera eftir vinnu. Ég er bara í róleg-
heitum að dúlla mér.

Vala hefur mikinn áhuga á 
umhverfisvernd og ætlar að 
hlaupa 21 kílómetra í Reykjavíkur-
maraþoninu til að styrkja Vot-
lendissjóð. Hægt er að heita á hana 
inni á vefnum hlaupastyrkur. is. 
„Þetta er ekki mjög Instagram-
vænn sjóður, en hann sinnir 
rosalega mikilvægi hlutverki, því 
hann er að fylla upp í framræsta 
skurði sem eru ábyrgir fyrir 60% af 
kolefnislosun á Íslandi og endur-
heimta votlendi,“ segir Vala. „Að 
fylla upp í þessa skurði er ódýr-
asta, skilvirkasta og fljótlegasta 
leiðin til að draga úr kolefnislosun 
á Íslandi. Ég vil endilega benda 
fólki á að fara inn á votlendi.is 
og skoða myndbandið þar, sem 
útskýrir þetta vel.“

Það verður nóg að gera hjá Völu í haust. Hún verður á fullu í Borgarleikhús-
inu, kennir í LHÍ, skrifar Skaupið og önnur þáttaröð af Venjulegt Fólk verður 
frumsýnd. Svo ætlar hún að hlaupa í maraþoninu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hundurinn Óliver er nýjasti fjölskyldumeðlimurinn.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45% 
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS
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200 · GAP.IS

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!
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Skólar & 
námskeið

Selma Rut og Þórunn Inga hjá Pennanum segja undirbúning fyrir haustið hefjast mörgum mánuðum áður. Þegar líða fer á ágúst er eftirvæntingin orðin áþreifanleg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Okkur þykir þessi árstími 
alltaf jafn skemmtilegur
Nú fer haustið að ganga í garð, sólin lækkar á lofti, dagarnir styttast og huga þarf að mörgu fyrir 
veturinn. Þær Selma Rut Magnúsdóttir og Þórunn Inga Sigurðardóttir, vörustjórar í Pennanum 
Eymundsson, segja þennan tíma árs alltaf skemmtilegan og hlakka til annasamra daga. ➛2.

KYNNINGARBLAÐ
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Selma og Þórunn segja ýmis-
legt breytast eftir árstíðum 
í verslununum Pennans. 

Haustin séu alltaf viðburðarík og 
fjörug en þá fyllast verslanirnar 
gjarnan af nýjum vörum, leitandi 
foreldrum og eftirvæntingar-
fullum námsmönnum. „Haustið 
er skemmtilegur tími, ungmenni 
undirbúa sig fyrir komandi skóla-
ár, hitta vini aftur eftir sumarfrí og 
takast á við ýmis verkefni,“ segir 
Selma.

Vandlegur undirbúningur
Selma og Þórunn segja undirbún-
ing fyrir haustið hefjast mörgum 
mánuðum áður og þegar líða fer 
á ágúst er eftirvæntingin nánast 
áþreifanleg. „Undirbúningur hefur 
staðið yfir frá áramótum og því 
gaman þegar loksins kemur að 
skólasetningum og nemendur og 
foreldrar þeirra heimsækja versl-
anir okkar,“ segir Selma. „Okkur 
þykir þessi árstími alltaf jafn 
skemmtilegur,“ bætir Þórunn við.

Breytt landslag  
síðastliðin tvö ár
Selma og Þórunn segja ýmislegt 
hafa breyst eftir að sveitarfélögin 
og skólarnir fóru að sjá um að 
kaupa megnið af ritföngum og 
stílabókum fyrir grunnskólanema. 
„Auðvitað hefur þetta landslag 
breyst mikið síðastliðin tvö ár því 
nú kaupa sveitarfélögin og skólar 
öll helstu ritföng og stílabækur 
fyrir nemendur grunnskóla,“ 
segir Þórunn. Ljóst er að þetta 
nýja landslag, sem þær nefna, er 
bæði víðtækt og umfangsmikið, 
en þetta árið hefur Penninn átt í 
samstarfi við fjölda sveitarfélaga 
og nær það til meira en 20.000 
grunnskólanemenda í rúmlega 
60 skólum. „Í ár unnum við með 
sextán sveitarfélögum sem keyptu 
námsgögn fyrir grunnskólanem-
endur sína fyrir skólaárið 2019-20. 
Það eru yfir 20.000 nemendur í 63 
skólum,“ segir Selma.

Mikilvægt að vanda  
val á skólatöskum
Skólatöskurnar eru þó ekki hluti af 
þessu nýja landslagi og þurfa for-
eldrar því að gefa sér góðan tíma 
til þess að skoða hvað er í boði og 
velja vandaðar töskur sem henta 
barninu og auðvelda því að komast 
í gegnum erilsama skóladaga með 
óskaddað stoðkerfi. Þegar Selma 
og Þórunn eru spurðar að því hvað 
þurfi að hafa í huga við val á skóla-
töskum segja þær nokkur atriði 
skipta máli.

Taskan þurfi að styðja vel við 
barnið og hægt þarf að vera að 
stilla hana eftir þörfum hvers og 
eins barns. „Taskan þarf að vera 
með góðum stuðningi við bak, ólar 
þurfa að vera bólstraðar og auð-
velt að stilla að þörfum og stærð 
barnsins,“ segir Selma. Þá segir 
hún sérlega gott ef að taskan hafi 
þveról yfir bringuna en það veitir 
aukinn stuðning. „Það tryggir að 
taskan sitji rétt á barninu,“ segir 
hún. Selma segir líka mikilvægt 
að velja rétta stærð fyrir barnið 
en það getur verið óþægilegt fyrir 
börn ef taskan er til dæmis of stór. 
„Of stór skólataska getur hamlað 
hreyfingum barnsins,“ segir 
Selma. Hún segir foreldra geta 
leitað eftir ráðgjöf í verslunum 
Pennans Eymundsson. „Starfs-
menn okkar eru alltaf tilbúnir til 
að aðstoða og leiðbeina við valið,“ 
bætir Þórunn við.

Töskur frá Jeva og  
Beckmann vinsælastar
Selma og Þórunn segja Pennann 
Eymundsson leggja ríka áherslu á 
að bjóða upp á fjölbreytt úrval af 
vönduðum skólatöskum. „Penn-
inn Eymundsson hefur alltaf 
lagt áherslu á að bjóða vandaðar 
skólatöskur í úrvali,“ segir Þórunn. 
Þá njóti danska vörumerkið Jeva 
og norska vörumerkið Beckmann 
mestra vinsælda meðal viðskipta-
vina. „Þessi tvö fyrirtæki eiga það Penninn er með mikið úrval vara sem eru sérhannaðar fyrir örvhenta. 

Selma Rut og 
Þórunn Inga eru 
spenntar fyrir 
haustinu.

Í Pennanum Eymundsson er að 
finna allt sem þarf fyrir skólann. 

Penninn Eymundsson er með mikið úrval af vönduðum skólatöskum.

Fátt er jafn lýsandi fyrir skólann og 
hin sígildu UHU límstifti.

Taskan þarf að 
vera með góðum 

stuðningi við bak, ólar 
þurfa að vera bólstraðar 
og auðvelt að stilla að 
þörfum og stærð barns-
ins.

Selma Rut Magnúsdóttir

sameiginlegt að bjóða sérlega 
vandaðar skólatöskur og hafa þær 
verið okkar vinsælustu skóla-
töskur um árabil,“ segir hún.

Mikið úrval aðstoðarefnis
Selma og Þórunn segja að það 
verði sífellt vinsælla hjá foreldrum 
að fjárfesta í vörum sem eru 
sérstaklega hannaðar til þess að 
liðka fyrir og dýpka námsgetu 
og -færni barna. Mikið úrval sé 
af fjölbreyttum vörum sem henti 
fyrir f lest fög, enda misjafnt milli 
barna hvað þurfi að leggja áherslu 
á. Þær nefna sem dæmi Vísinda-
sett en þar takast börnin á við 
ýmsar tilraunir sem allar eiga það 
sameiginlegt að fræða þau um 
ólík náttúruöfl og -fyrirbæri. „Það 
verður alltaf vinsælla og vinsælla 
að bæta við vöru sem styður við og 
eykur skilning barnanna á hinum 
ýmsu þáttum náttúrunnar eins 
og til dæmis Vísindasett sem leiða 
barnið í gegnum ýmsar tilraunir 
sem tengjast geimnum, eldfjöllum 
og fleiru,“ segir Selma.

Hún segir enn fremur að efni 
sem styðji við lestrarfærni og 
-skilning barna sé alltaf vinsælt og 
að slík fjárfesting komi sér jafnvel 
vel fyrir aðra fjölskyldumeðlimi 
grunnskólabarnsins. „Léttlestrar-
bókum og ýmsum þrautabókum 
er gjarnan bætt við skólatösku-
kaupin og greinilegt að foreldrum 
er annt um að bæta við vöru sem 
getur aukið skilning og bætt 
lestrarfærni barna. Yngri systkini 
njóta oft líka af góðs af og fá bækur 
sem hjálpa til við að læra stafina,“ 
segir Selma.

„Mennt er máttur“  
táknrænt í hugum margra
Aðrar vinsælar vörur sem þær 
nefna eru til dæmis gulir Pluto blý-
antar, UHU límstiftin og Crayola 
vaxlitirnir. Þá segir Selma að bláu, 
gamalgrónu stílabækurnar séu 
ekki bara vinsælar ár hvert heldur 
séu þær farnar að vera hálfgerður 
tákngervingur skólagöngu fyrir 
mörgum. „Bláu klassísku stíla-
bækurnar „Mennt er máttur“ hafa 
verið vinsælustu skólavörurnar 
okkar í áraraðir og eru táknrænar 
fyrir skóla í hugum margra,“ segir 
hún.

Framhaldsskólanemendur 
og örvhentir ekki út undan
Selma og Þórunn segja Pennann 
Eymundsson að auki bjóða upp 
á allt það helsta sem framhalds-
skólanemendur þurfa á að halda 
í upphafi anna. Þar sé hægt að 
nálgast bæði skiptibækur og nýjar 
bækur og mikið er lagt upp úr því 
að samræma vöruúrval og bóka-
lista framhaldsskólanna.

„Skiptibækur og nýjar náms-
bækur eru stór hluti af undirbún-
ingi fyrir skólann og hefur Penn-
inn Eymundsson lagt áherslu á að 
eiga allar bækur sem eru á listum 
framhaldsskólanna,“ segir Þórunn. 
Þá séu þau með mikið úrval af 
skriffærum og öðru nauðsynlegu 
skóladóti sem er sérhannað fyrir 
örvhenta. „Það eru kannski ekki 
margir sem vita það en við bjóðum 
upp á skólavöru sem er sérstaklega 
hönnuð fyrir örvhenta. Þar má 
nefna, yddara, reglustikur, skæri 
og stílabækur,“ segir Selma.
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Meistaranám í verkefna-
stjórnun hjá Háskólanum 
í Reykjavík er stjórnunar- 

og leiðtoganám sem býr nemendur 
undir að stjórna viðamiklum 
verkefnum, fyrirtækjum, félögum, 
stofnunum og teymum.

„Við höldum því fram að 
MPM-námið sé stjórnendanám 
21. aldarinnar,“ segir Haukur 
Ingi Jónasson, lektor við HR og 
stjórnarformaður námsins. „Þá er 
mikið sagt, en við getum staðið við 
þetta því við vöktum stöðugt hvað 
er að gerast á þessu sviði og tökum 
í raun þátt í að móta fagið á alþjóð-
legum vettvangi."

Fjórar fræðibækur  
í regnbogalitum
„Leiðandi fyrirtæki eins og t.d. 
Google, háskólar á borð við MIT, 
viðskiptaleiðtogar, fræðimenn 
og ríkisstofnanir auk fagfélaga 
(IPMA, APM, PMI) keppast við að 
skilgreina þá þekkingu og hæfni 
sem atvinnulíf 21. aldarinnar 
krefst,“ segir Haukur. „Meðal þess 
sem við höfum lagt í púkkið eru 
fjórar fræðibækur um stjórnun 
sem nýlega komu út í Bandaríkj-
unum og á Englandi. MPM-námið 
í HR er þannig hluti af vaxandi 
alþjóðlegri hreyfingu sem vill 
tryggja að nemendur geti notið 
velgengni í heimi sem breytist 
hratt. Við leggjum líka mikla 
áherslu á að nemendur hafi upp-
byggileg áhrif á umhverfi sitt og 
geri heiminn að betri stað.“

Stöðugar breytingar eru 
krefjandi fyrir háskóla
„Við lítum eðlilega til eiginleika 

sem eru taldir best til þess fallnir 
að einkenna hagnýtt stjórnunar-
nám á meistarastigi, til dæmis að 
hafa vald á gagnrýninni hugsun 
með skapandi og siðrænum hætti, 
að geta leyst f lókin vandamál og 
síðast en ekki síst að geta stýrt 
teymum og starfað í teymum,“ 
segir Helgi Þór Ingason, prófessor 
og forstöðumaður námsins. „Við 
setjum fræðilega þekkingu í hag-
nýtt samhengi, nemendur reyna 
hana á eigin skinni og þeir þurfa 
líka að sýna fram á að þeir geti 
beitt henni. Í dag er mjög auðvelt 

að afla sér upplýsinga og mennt-
unarkröfur stjórnenda snúast því 
fyrst og fremst um að geta nýtt 
sér upplýsingar og að geta unnið í 
samstarfi við aðra.

Samfélagið, efnahags- og 
atvinnulífið, tæknin og reyndar 
vistkerfið allt, þetta er háð 
stöðugum breytingum. Í atvinnu-
lífinu þurfa stjórnendur stöðugt 
að fást við alls konar breytingar. 
Þetta skapar kröfur fyrir háskóla, 
sem eiga að búa nemendur undir 
að takast á við og leiða slíkar 
breytingar,“ segir Helgi Þór.

Menntun fyrir líf og starf
„Niðurstaða World Economic 
Forum í skýrslunni „New Vision 
for Education: Unlocking the 
Potential of Technology“ var að 
21. öldin kalli helst á að fólk hafi 
læsi á texta, tölur, vísindi, upplýs-
ingatækni, fjármál, menningu og 
upplýsingar sem snerta hlutverk 
okkar sem þegnar í samfélaginu. 
Þar er líka bent á nauðsyn þess að 
geta beitt gagnrýninni hugsun við 
lausn vandamála og á mikilvægi 
samskipta- og samstarfsfærni,“ 
segir Haukur. „Hvað persónu-
leikann varðar þá eru eiginleikar 
á borð við sköpunargleði, frum-
kvæði, þrautseigju, aðlögunar-
hæfni, forvitni, leiðtogahæfni, og 
félags- og menningarlega með-
vitund í fyrirrúmi.“

Í úttekt Partnership for 21st 
Century Learning (P2) sem 
nefnd var „Education for Life and 
Work: Developing Trans ferable 
Knowledge and Skills in the 21st 
Century“ var getan til að beita 
gagnrýninni hugsun við greiningu 

og úrlausn vandamála, ákvarðana-
töku, túlkun og rökvísi talin mikil-
vægasta færnin fyrir 21. öldina. 
Þegar kemur að þekkingu var 
talið mikilvægt að leggja áherslu 
á upplýsinga- og tæknilæsi, 
munnleg og skrifleg samskipti og 
virka hlustun,“ segir Haukur. „Svo 
er talin til mikilvæg persónuleg 
hæfni eins og forvitni, aðlögunar-
hæfni, samskiptafærni, siðferðis-
þrek, samviskusemi, skipulag og 
viðvarandi nám. Það skiptir líka 
máli að hafa jákvætt sjálfsmat og 
að sjálfsögðu eru líkamleg og and-
leg heilsa líka undirstöðuatriði.“

Google og MIT – hæfni til 
samskipta lykilatriði
Helgi nefnir einnig verkefni hjá 
Google sem gekk út á að finna 
lykileiginleika góðra stjórnenda, 
en þar snýst allt um getu til að 
stýra verkefnateymum. Hann 
segir að niðurstaðan hafi verið að 
leiðtogar þyrftu að vera hvetjandi, 
en ekki með nefið í hvers manns 
koppi, hafa næmi fyrir vellíðan 
samstarfsfólks, vera árangurs-
drifnir, hafa skýra sýn og stefnu 
og geta sett sig inn í tæknileg við-
fangsefni. „Leiðtogi á líka að vera 
góður í samskiptum, þannig að 
hann hlusti og deili upplýsingum 
af skilvirkni og hjálpi starfsfólki að 
þroskast faglega,“ segir Helgi.

„Vísindamenn við MIT telja 
hæfnisþætti 21. aldar einkum snúa 
að leikgleði, ábyrgð, sjálfstæði í 
vinnubrögðum, getu til að vinna 
að mörgum verkum samhliða og í 
samstarfi við aðra, hafa samkennd 
og góða dómgreind, og getu til 
að skilja fjölbreytileika og vinna 
með fjölþættar upplýsingar,“ bætir 
Helgi við.

„Allar þessar niðurstöður móta 
grunninn sem MPM-námið hjá HR 
byggir á og við sjáum að atvinnu-
lífið kann vel að meta okkar fólk,“ 
segir Haukur. „Við fylgjumst með 
því sem best er vitað og talið 
er eftirsóknarverð hæfni fyrir 
framtíðina og mótum námið eftir 
því. Námið sinnir öllum þessum 
þáttum mjög vel og undirbýr nem-
endur þannig undir stjórnunar-
störf á 21. öld.“

Nánari upplýsingar um MPM-
námið má finna á hr.is/mpm

Hagnýtt nám byggt á 
bestu þekkingu
MPM-meistaranám í verkefnastjórnun hjá Háskólanum í Reykjavík er hag-
nýtt nám sem er byggt á rannsóknum á því hvað einkennir góða stjórnendur.

Lykilstjórnendur MPM-námsins, Íris Hrund Þórarinsdóttir MPM/deildarfulltrúi, dr. Helgi Þór Ingason og dr. Haukur Ingi Jónasson. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Breytti samskiptum við aðra

Svavar G. Svavarsson, forstöðumaður verk-
efnastofu hjá Össuri, segir að MPM-námið 
hafi breytt lífi hans verulega. „Mannlega 
nálgunin að verkefnastjórnun opnaði 
augu mín, þar sem ég kom sjálfur 
úr tæknigeiranum,“ segir hann. „Ég 
græddi ýmislegt og lærði að til að vera 
árangursríkur í að fá fólk til að vinna 
fyrir þig þarftu fyrst að þekkja sjálfan 
þig mjög vel.

Fyrsti hluti námsins fór í að líta inn 
á við og skoða sig og sín gildi og það var 
mjög áhugavert. Í framhaldi af því lærir maður 
hvernig maður nýtir þessa þekkingu til að skynja 
hvernig öðrum líður, hvað þau eru að eiga við og hvernig er hægt að 
hjálpa og að auðvelda fólki að ná fram bestu útgáfunni af sjálfu sér,“ 
segir Svavar. „Þetta er líka gott í daglegu lífi og hefur breytt sam-
skiptum mínum við annað fólk heilt yfir. Maður skynjar mismunandi 
týpur betur og nálgast fólk á mismunandi hátt.“

Svavar segir líka að það hafi verið magnað hvernig kennararnir náðu 
að fá 35 manna hóp með mjög ólíkan bakgrunn til að vinna saman. 
„Það var mjög sérstakt,“ segir Svavar. „Ég starfa líka með nokkrum ein-
staklingum sem hafa klárað þetta nám og þetta fólk skynjar hlutina 
öðruvísi og við göngum í öðruvísi takti.“
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Námsgögn eru 
smám saman að 

breytast með tilkomu 
snjalltækja, en enn sem 
komið er er bókin samt 
sem áður sá miðill sem 
flestir kjósa. 

Menntamálastofnun er 
með opið hús nokkrum 
sinnum á ári. Opið hús 

í byrjun skólaárs er nýjung, en 
markmiðið er að ná til kennara 
og annarra áhugasamra og kynna 
námsefni sem komið hefur út á 
síðastliðnu ári.

„Aðsókn að viðburðum hjá 
okkur er oftast nær góð, undanfar-
in ár höfum við haldið „útgáfudag“ 
tvisvar ári þar sem allra nýjasta 
efnið er kynnt. Þeir viðburðir hafa 
mælst vel fyrir og aðsókn verið 
góð. Þá er starfsfólk Menntamála-
stofnunar til skrafs og ráðagerða 
og kennarar geta fengið góð 
ráð um notkun nýs náms-
efnis,“ segir Erling Ragnar 
Erlingsson sviðsstjóri.

„Á sýningunni munum 
við leggja áherslu á efni 
sem komið hefur út síðast-
liðið ár og þá munu ritstjórar 
stofnunarinnar verða með 
örnámskeið um nýtt efni og 
hvaða hugmyndafræði liggur 
að baki. Af mörgu er að taka 
hvað nýtt efni varðar. Má þar t.d. 
nefna námsefni í íslensku, 
stærðfræði, dönsku, 
samfélagsfræði, mynd-
list, náttúrufræði, ritun 
og síðast en síst þá 
erum við stolt af 
samstarfi okkar við 
Samskiptamiðstöð 
heyrnarlausra og 

heyrnarskertra um útgáfu á efni á 
táknmáli, sem er nýmæli og í raun 
einsdæmi í heiminum eftir því 
sem við komumst næst. Megnið 
af efni okkar er gefið út á prenti 
en auk þess er nær allt okkar efni 
aðgengilegt á rafrænu formi á vef 
stofnunarinnar mms.is,“ segir 
Erling enn fremur.

„Námsgögn eru smám saman 
að breytast með tilkomu snjall-
tækja, en enn sem komið er er 
bókin samt sem áður sá miðill 
sem flestir kjósa. Við fylgjumst vel 
með þróuninni en sökum smæðar 

landsins 
getum 

við ekki 
verið í 
farar-

broddi heldur verðum við að 
fylgjast með og taka upp það sem 
best virkar. Þá verðum við hafa í 
huga að þróun námsefnis sérstak-

lega fyrir snjalltæki er afar dýr 
og fjármagn er af skornum 
skammti.

Á opnu húsi sem stendur 
yfir frá klukkan 10-16 í dag 

verða örkynningar 
á nýju námsefni 

og notkunar-
möguleikum 
þess. Um er að 

ræða um það 
bil 30 mínútna 

fyrirlestra þar sem 
ritstjórar og höf-

undar fara í gegnum 
nýtt námsefni og 

segja frá efninu 
og hvaða hug-
myndafræði 
býr að baki. 
Kennarar 
geta þá spurt 
spurninga og 
fengið með sér 

sýnis-
eintök ef 

áhugi er 
fyrir því,“ greinir hann frá.

„Kynningarstarf Menntamála-

stofnunar er margþætt. Við notum 
samfélagsmiðla, sendum tölvu-
pósta, kynningareintök eru send í 
skólana, við tökum þátt í kenn-
araráðstefnum, höldum opin hús, 
heimsækjum skóla og gerum í raun 
allt sem í okkar valdi stendur til að 
koma námsefninu okkar á fram-
færi, því útgáfuferlinu er í raun 
ekki lokið fyrr en efnið er komið í 
notkun.

Starfsemi Menntamálastofn-
unar er miklu víðfeðmari en 
starfsemi Námsgagnastofnunar. 
Menntamálastofnun varð til við 
sameiningu Námsmatsstofnunar 
og Námsgagnastofnunar og því 
eru verkefni afar fjölbreytt, má þar 
nefna auk námsgagnaútgáfunnar, 
Þjóðarsáttmála um læsi, samræmd 
próf, innritun í framhaldsskóla, 
greiningar á menntakerfi þjóðar-
innar og ýmsa þjónustu við skóla-
samfélagið, nemendur kennara, 
skóla og foreldra.

Menntamálastofnun er til húsa 
í Víkurhvarfi 3 og er húsnæðið 
vel til þess fallið að taka á móti 
gestum, við erum vel búin fundar-
herbergjum og einnig eigum við 
góða nágranna sem kippa sér ekki 
upp við fjölda gesta á göngum 
hússins,“ segir Erling Ragnar.

Kynna nýtt námsefni 
í opnu húsi hjá 
Menntamálastofnun
Menntamálastofnun tók til starfa árið 2015. Stofnunin 
annast verkefni sem áður voru á hendi Námsgagnastofn-
unar, Námsmatsstofnunar og mennta- og menningar-
málaráðuneytis. Opið hús verður í dag að Víkurhvarfi 3.

Erling Ragnar Erlingsson, sviðsstjóri hjá Menntamálastofnun.

Fjölbreytt úrval af skólavörum í fallegri verslun okkar í Mosfellsbæ og í 
vefverslun Múlalundar – www.mulalundur.is. Þú pantar – við sendum til þín Múlalundur | Vinnustofa SÍBS

Reykjalundur | 270 Mosfellsbær
Sími 562 8500
www.mulalundur.is

FFjölbrey

Þú kaupir skólavörurnar hjá Múlalundi  
og skapar um leið störf fyrir fólk með skerta starfsorku
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Viltu víkka sjóndeildarhringinn, 
auka færni þína og reynslu?
Kynntu þér allt það sem Erasmus+ og Nordplus 
styrktaráætlanirnar hafa upp á að bjóða.

Nánari upplýsingar má finna á: www.erasmusplus.is og www.nordplusonline.org

Menntavegurinn er hvorki 
einsleitur né línulaga og 
er skólaganga Tryggva 

Þórs Júlíussonar skýrt dæmi um 
það. Tryggvi, sem starfar sem vakt-
hafandi verslunarstjóri í Hagkaup, 
segir lykilatriði að hafa raunveru-
legan áhuga á því sem maður er að 
læra.

Tími á menntaveginn
Tryggvi segir atvinnumissi á 
sínum tíma hafa verið hvatann 
sem ýtti honum aftur á skólabekk. 
„Ég ákvað að fara í nám þegar ég 
missti vinnuna á sínum tíma. Það 

var kominn tími á að maður færi 
að gera eitthvað á menntaveg-
inum,“ segir Tryggvi. Hann segir 
að það sem hafi gert útslagið hafi 
einfaldlega verið sú staðreynd að 
hann hafði loksins raunverulegan 
áhuga á því að læra. „Það sem fékk 
mig til að slá til og fara í skóla var 
að loksins fékk ég áhuga á því að 
læra eitthvað. Ég hafði ekki verið 
í skóla síðan ég var 19 ára og var 
kominn tími á mig að ná mér í ein-
hverja menntun,“ segir Tryggvi.

Félagsfræðin skemmtileg
Tryggvi segir að hann hafi hætt 
í skóla um aldamótin og hafi því 
ekki verið í skóla í 12 ár áður en 
hann lét slag standa og hóf nám 
við frumgreinadeild í Háskól-
anum í Reykjavík og lauk hann 

því námi 2015. Hann byrjaði í 
tölvunarfræði en hætti f ljótlega 
og ákvað að skipta yfir í félags-
fræðina sem hann segir frekar 
hafa hæft sínu áhugasviði. Tryggvi 
segir tölvunarfræðina ekki hafa 
verið skemmtilega og að hún hafi 
krafist mikillar skuldbindingar. 
„Tölvunarfræðin var bara leiðinleg 
og er mjög krefjandi, mun meira 
krefjandi heldur en allt nám sem 
ég hef verið í,“ segir hann. Nem-

endurnir hafi þurft að vera meiri-
hluta sólarhringsins í skólanum og 
að líf hans utan skólans hafi skipt 
hann meira máli þegar upp var 
staðið. „Krakkarnir sem voru að 
læra þetta voru oft 17 tíma plús í 
skólanum að læra, eitthvað sem ég 
hafði ekki í mér að gera, þar sem ég 
á mér líf utan skóla,“ segir Tryggvi. 
Þá segir hann að félagsfræðin hafi 
hentað honum betur. „Félags-
fræðin lá mun betur fyrir mér en 
tölvunarfræðin, sem var örugg-
lega bara út af því að ég tengi mun 
betur við félagsfræðina heldur en 
tölvunarfræði,“ segir hann.

Aldurinn kostur
Tryggvi segir að það hafi verið 
fínasta upplifun að vera full-
orðinn, en að hann hafi sannarlega 

Aldrei of 
seint að 
setjast á 
skólabekk
Tryggvi Þór Júlíusson hafði prófað 
ýmislegt á menntaveginum en þó að 
hlutirnir hafi ekki alltaf gengið sem 
skyldi þá hvarflaði aldrei að honum 
að leggja árar í bát. Nú í vor útskrifað-
ist Tryggvi, þá 37 ára gamall, með BA-
gráðu í félagsfræði frá HÍ. Tryggvi segir að enginn sjái eftir því að mennta sig og aðalatriðið sé að hafa áhuga á náminu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

ekki verið sá elsti. „Það var ágætis 
upplifun að setjast á skólabekk 
með yngri nemendum en auðvitað 
er fólk á öllum aldri í háskóla, 
þannig að ég var ekki alltaf aldurs-
forsetinn í tímum,“ segir hann. 
En reynslan var jákvæð að mati 
Tryggva og kom honum vel saman 
við samnemendur sína. „Heilt yfir 
var það mjög gaman að vera með 
yngri nemendum og ég náði góðu 
sambandi við marga af þeim,“ 
segir Tryggvi. Hann telur að þekk-
ingin sem komi með aldrinum hafi 
frekar gagnast honum en ekki. 
„Ég held að þetta hafi verið meiri 
kostur en galli að vera með þeim 
elstu þar sem ég var oft með meiri 
vitneskju en þau um sögulega hluti 
eins og efnahagskreppuna hér um 
árið,“ segir Tryggvi. Eini hugsan-
legi gallinn sem hann nefnir hafi 
verið sá að hann hafi ekki lagt jafn 
mikla áherslu á þátttöku í félagslífi 
skólans, en að það sé vitaskuld 
einstaklingsbundið hvort það hafi 
áhrif. „Eini gallinn er kannski sá 
að þegar þú ert orðinn eldri þá 
ertu ekki að taka jafn mikinn þátt 
í félagslífi skólans, þannig að þetta 
gæti verið erfitt fyrir suma,“ segir 
hann.

Háskólinn auðveldari 
Undanfarin ár hefur starf fram-
haldsskólanna tekið stöðugum 
og víðtækum breytingum. nám 
til stúdentsprófs er orðið styttra 
og mætti því segja að framhalds-
skólanemendur dagsins í dag séu 
staddir í hringiðu ákveðins sögu-
legs þróunarferlis. Tryggvi segir að 
sér hafi þótt háskólanám auð-
veldara en framhaldsskólanám en 
í háskólanum var ekki jafn ströng 
áhersla próf. „Mér persónulega 
fannst háskóli mun auðveldari 
heldur en framhaldsskóli, þar sem 
ekki var jafn mikið lagt upp úr 
prófum í félagsfræðideild Háskóla 
Íslands,“ segir Tryggvi.

Engin eftirsjá að menntun
Tryggvi segir að þeir sem séu að 
velta fyrir sér námi á fullorðins-
aldri eigi ekki að láta aldurinn 
stoppa sig og einfaldlega kýla á 
það. „Þau ráð sem ég myndi gefa 
þeim sem væru komnir á aldur við 
mig og langaði í skóla væri bara 
„go for it“,“ segir hann. Hann segir 
engan sjá eftir því að mennta sig í 
því sem viðkomandi hefur áhuga 
á. „Ef þig langar og þú finnur hvata 
til að læra eitthvað sem þú hefur 
áhuga á skelltu þér í nám því það 
sér enginn eftir því að mennta sig.“

Það sem fékk mig 
til að slá til og fara í 

skóla var að loksins fékk 
ég áhuga á því að læra 
eitthvað.
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Við setjum nám-
skeið í fjarnáms-

búning fyrir stofnanir og 
fyrirtæki. Fyrirtækin 
geta svo keyrt nám-
skeiðin hvar og hvernig 
sem þau vilja.

Stefán Guðnason, verkefna-
stjóri símenntunar við 
Háskólann á Akureyri, segir 

að verið sé að færa alla símenntun 
yfir í fjarnám. „Skólinn er þekktur 
fyrir sveigjanlegt nám þannig að 
það lá beinast við að símenntunin 
yrði það líka,“ segir hann.

Að sögn Stefáns er hugmynda-
fræði símenntunarinnar sú að fólk 
geti sótt námskeið sama hvar það 
er statt á landinu. „Það er lykil atriði 
að námskeiðin séu aðgengileg fyrir 
alla landsbyggðina og líka fólk í 
Reykjavík sem vill koma á nám-
skeið hjá okkur. Það er alltaf að 
verða meiri og meiri krafa frá mark-
aðnum að bjóða upp á fjölbreyttara 
fjarnám. Fólk hefur minni tíma en 
áður fyrir endurmenntun á sama 
tíma og hennar er krafist í auknum 
mæli í kjarasamningum.“

Leita eftir samstarfi
Símenntun Háskólans á Akureyri 
vill koma til móts við þessar kröfur 
og leitar eftir stofnunum og fyrir-
tækjum sem vilja setja upp nám-
skeið í samstarfi við skólann.

„Við setjum námskeið í fjar-
námsbúning fyrir stofnanir og 
fyrirtæki. Þannig geta fyrirtæki 
eða stofnanir sem eru dreifð um 
allt land til dæmis, sparað sér þann 
tíma og kostnað sem fylgir því að 
fljúga fólki milli landshluta. Þau 
geta samið við okkur og við setjum 
efnið upp í fjarnámsbúning. Fyrir-
tækin geta svo keyrt námskeiðin 
hvar og hvernig sem þau vilja,“ segir 
Stefán.

Háskólinn á Akureyri hefur 
mikla reynslu af fjarnámi og segir 
Stefán að kerfin sem skólinn notar 
séu það góð og sveigjanleg að þau 
geti í raun mætt flestöllum kröfum 
sem fólk hefur varðandi námskeið.

„Við tókum stjórnendanám 
inn í símenntun fyrir tveimur 
árum. Námið er á vegum Samtaka 
atvinnulífsins (SA) og Sambands 
stjórnendafélaga (STF) í sam-
starfi við Símenntun Háskólans á 
Akureyri. Við höfum verið að keyra 
námið út frá okkur. Það virkar 
þannig að SA og STF eiga og reka 
námið en við höldum utan um það 
og erum með það í fjarnámi,“ segir 
Stefán.

Stjórnendanámið er hagnýtt 
nám ætlað öllum sem eru með 
mannaforráð. Mikið er lagt upp 
úr því í náminu að nemendur geti 
nýtt það sem þeir læra jafnóðum.

Lært á eigin hraða
„Þetta er tveggja ára nám kennt í 
sex námslotum, en fólk getur tekið 
það á lengri tíma ef það vill. Það 
skráir sig bara í eina lotu í einu,“ 
segir Stefán. Hann segir marga 
hafa áhyggjur af að hafa ekki tíma 
til að sinna náminu, en hann segir 
að áætla megi að vinnan í hverri 
lotu sé um það bil 10 klukku-
stundir á viku.

„En nánast öll verkefnin eru 
aðlöguð að þinni vinnu þannig að 
þú gætir verið að vinna með eitt-
hvað í náminu sem þú ert að vinna 
með yfir daginn hvort sem er, 
þannig að oft finnur fólk varla fyrir 

aukinni vinnu. Það var til dæmis 
ein sem var í þessu námi sem vann 
við gæðaúttektir og ferla. Hún var 
akkúrat í þeim áföngum hjá okkur 
á sama tíma þannig að hún vann í 
raun verkefnin bara í vinnunni.“

Stefán segir námið hafa gefist 
gríðarlega vel. „Margir nemendur 
uppgötva eftir að þeir byrja í 
náminu að þeir hafa meiri tíma 
en áður. Þetta skólar þig alveg til 
sem stjórnanda. Það er mikið farið 
í hvernig þú ert sem stjórnandi. 
Þetta einfaldar alla verkferla og 
einfaldar lífið fyrir þér sem stjórn-
anda að fara í gegnum þetta hjá 
okkur.“

Stefán bætir við að nem-
endurnir hafi verið mjög ánægðir 
með námið. „Maður verður hálf 
feiminn þegar maður les umsagnir 
nemenda. Ég sendi póst á þá og 
spurði hvort einhver væri til í að 
koma fram opinberlega og mæla 
með náminu. Ég fékk svo mörg 
svör að ég þurfti að velja úr. Ég var 
með 17 nemendur í þeirri lotu og 
15 buðust til þess.“

Á vefsíðu símenntunar Háskól-
ans á Akureyri, simenntunha. is, 
má finna upplýsingar um þau 
námskeið sem eru í boðið í fjar-
námi á næstunni. Úrvalið er mjög 
fjölbreytt og ný námskeið bætast 
reglulega við listann. Þau sem hafa 
áhuga á að vita meira um Stjórn-
endanámið geta farið inn á stjorn-
endanam.is.

Skólinn er þekktur 
fyrir sveigjanlegt nám
Háskólinn á Akureyri býður upp á fjölbreytt námskeið í Símenntun. Nám-
skeiðin eru öllum opin en oft er lögð áhersla á sérstaka markhópa. Stjórn-
endanám var tekið inn í símenntun nýlega og hefur það gefið góða raun.

Stefán Guðnason segir lykilatriði að námskeiðin séu aðgengileg fyrir alla 
landsbyggðina og því er áhersla á fjarnám. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Verið er að færa alla símenntun Háskólans á Akureyri yfir í fjarnám.
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Staðalímyndin er 
að þú segir við 

nemendur: „Hérna er 
Rómeó og Júlía, segið 
mér hvað ykkur finnst.“ 
En það er betra að kynna 
fyrst grundvallarhugtök 
í leiklist eins 
og hvað 
harmleikur 
er.

Mark Grenier

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

LENGRI NÁMSLEIÐIR
Leikur sem kennsluaðferð - hefst 9. sept.
Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun - hefst 9. sept.
Krabbamein og líknarmeðferð - hefst 9. sept.
Málörvun og læsi - hefst 10. sept.
Sálræn áföll, ofbeldi og áfallamiðuð þjónusta - hefst 12. sept.

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSVÍSINDI
Ofbeldi gegn börnum -18. sept. og 2. okt. 
Mat og íhlutun á svefnerfiðleikum barna 6 mánaða til 12 ára - 27. sept. 
Fjarþjónusta fagaðila - þjónusta 21. aldarinnar (Online counselling and 
psychotherapy) - hefst 9. okt.
Svefn ungra barna - 14. okt.
Svefn barna - 4. nóv.
Kviði yngri barna - 4. og 5. nóv.

UPPELDI OG KENNSLA
Hagnýtar, einfaldar og jákvæðar aðferðir í kennslu - 14. og 15. okt.
Skólaforðun; Hagnýt verkfæri í daglegu starfi - 7. nóv.

STJÓRNUN OG FÆRNI
Listin að breyta hverju sem er - 18. sept.
Samskiptastílar - MBTI - 16. okt.
Styrkleikar þínir og hestöflin þín - 5. nóv.

FJÁRMÁL OG REKSTUR
Betri áætlanir - nýjungar í áætlanagerð - 18. sept.
Skilvirk verkefnastjórnun. Er markimið á hreinu? - 15. okt.

TUNGUMÁL
Spænska I - hefst 3. sept.
Ítalska I - hefst 16. sept.
Kínverska I - hefst 23. sept.

SAMFÉLAGSMIÐLAR
Hagnýtt hraðnámskeið í samfélagsmiðlun - 1. og 2. okt.
Nýttu verkfærakistu Google fyrir skjölin þín, myndirnar  
og samskiptin - 3. okt.

Ítarlegri upplýsingar og skráning á simenntunha.is - sími 460 8091

Námskeiðin eru kennd í 
Háskólanum á Akureyri en 
fjarkennd og aðgengileg 
hvar sem er á landinu. 

Hægmenntun er ný nálgun í 
menntun barna sem hafnar 
ýmsu sem einkennir skóla-

starf í dag og leggur áherslu á að 
nemendur byggi upp varanlegt 
samband við kennarann sinn og 
námið. Þar fer mun meiri tími í 
umræðu, vangaveltur og djúpa 
köfun í viðfangsefnin.

Kennsluáætlanir mettaðar
Fyrir skömmu birtist viðtal á vef 
The Guardian við Mike Grenier, 
enskukennara við Eton-skólann á 
Englandi, sem stofnaði hreyfingu 
til að vekja athygli á hægmenntun 
árið 2012. Grenier segir að pakk-
aðar kennsluáætlanir grunnskóla 
séu svipaðar og lyfjagjöf lækna, 
þú takir þetta námsefni inn og þá 
verðir þú betri í viðfangsefninu. 
„Börn á aldrinum fjögurra til átján 
ára þurfa svo að sanna sig í röð 
prófa. Þetta er mjög fátækleg sýn á 
það hvað fólk er,“ segir Grenier.

Hann segir að í hægmenntun sé 
minna á námskránni. „Heildar-
þekkingin sem við búum yfir 
varðandi flest viðfangsefni er 
gríðarleg. Hugsið ykkur líka hvað 
það hafa orðið miklar framfarir í 
líffræði, erfðafræði og taugavís-
indum síðasta aldarfjórðunginn, 
eða í eðlisfræði, skammtafræði og 
skilningi okkar á hvernig alheim-
urinn virkar,“ segir Grenier. „Það 
er verið að troða þessu öllu inn í 
kennsluáætlanir sem eru mett-
aðar. Kennarar segja nemendum 
að „þau verði að komast í gegnum 
þetta“ en kynslóðin sem við erum 
að kenna núna á eftir að verða 
að minnsta kosti 85 til 90 ára. Af 
hverju erum við að flýta okkur 
svona mikið?“

Eins og ein góð máltíð í 
staðinn fyrir nokkrar óhollar
Maurice Holt þróaði hugmyndina 
um hægmenntun í Bandaríkj-
unum snemma á þessari öld. Hann 

var svo einn þeirra sem hjálpuðu 
Grenier að stofna hreyfinguna um 
hægmenntun í Bretlandi.

Holt líkir hægmenntun við að 
borða eina góða máltíð í staðinn 
fyrir nokkrar óhollar og nefndi 
sem dæmi að það væri betra að 
skilja hvers vegna sögulegar per-
sónur gerðu það sem þær gerðu en 
að geta bara þulið upp nöfn þeirra. 
Hann sagðist vilja bregðast við 
þeim vexti í staðlaðri menntun 
og þekkingu sem væri mótuð af 
prófum og væri að eiga sér stað um 
allan heim.

Engin hippahugmyndafræði
Grenier útskýrir að þessi hug-
myndafræði sé ekki í ætt við frjáls-
lyndari hugmyndir frá sjöunda 
áratugnum um menntun barna, 
heldur sé grundvallarhugsunin 
á bak við hægmenntun frekar 
íhaldssöm. Hann segir að hæg-
menntun eigi að byggjast á hinni 
klassísku hugmynd Platós um 
þrenningu, sem samanstendur af 
tungumáli, hugsun og greiningu 
og samskiptum.

„Við erum ekki að fleygja öllu 
upp í loft og haga okkur eins og við 
séum á Woodstock,“ segir hann. 

„Stundum er gagnlegast að kynna 
hugtök og hugmyndir með því 
að nota einföld fyrirmæli og setja 
hlutina upp á töflu. Ef við gefum 
nemendum nokkur lykilhugtök 
sem þeir þurfa að skilja geta þeir 
alltaf leitað til þeirra aftur og 
þaðan verður auðveldara fyrir þá 
að kanna viðfangsefnið.“

Sem dæmi nefnir hann hvernig 
þessi nálgun gæti nýst í kennslu 
um Shakespeare.

„Staðalímyndin er að þú segir 
við nemendur: „Hérna er Rómeó 
og Júlía, segið mér hvað ykkur 
finnst.“ En það er betra að kynna 
fyrst grundvallarhugtök í leiklist 
eins og hvað harmleikur er. Það 
skiptir öllu máli hvernig þekk-
ingin er nýtt,“ segir Grenier. „Ég vil 
að nemendur skilji hvað sonn etta 
er, en líka að þeir kanni hvernig er 
hægt að nýta það form á áhrifa-
ríkan hátt.“

Ekki bara munaður ríkra
Grenier segist hafa unnið með 
fjölda ríkisrekinna skóla á Eng-
landi og með samstarfsaðilum 
sínum hefur hann komið af stað 
tilraunum með hægmenntun í 
skólum í borgum þar sem flestir 
eru af verkamannastétt. Auk þess 
var opnaður skóli í fátæku hverfi í 
austurhluta London þar sem hug-
myndir hægmenntunar eru nýttar. 
Þannig að hægmenntun þarf ekki 
að vera munaður sem bara ríkir 
geta leyft sér.

Grenier segir líka að margir 
foreldrar séu spenntir fyrir hug-
myndinni vegna þess að yfirleitt 
vilji þeir ekki bara að börnin sín 
standi sig vel í skóla, heldur líka 
að þau séu ánægð þar. „En við 
erum með kerfi sem aðskilur þessa 
hluti,“ segir hann. „Það mælir 
hversu vel skólar standa sig á blaði, 
en tekur ekkert tillit til persónu-
legs og félagslegs þroska.“

Hins vegar gerir hann sér vel 
grein fyrir því að þróunin í átt að 
hægmenntun eigi eftir að taka 
sinn tíma. En það er um að gera að 
skoða allt sem getur bætt menntun 
og aukið vellíðan barna.

Vilja fara dýpra í 
og hægar yfir efni
Hægmenntun er tiltölulega ný nálgun í menntun barna 
sem gengur út á að kafa djúpt í námsefni í stað þess að 
fara hratt yfir efnið til að undirbúa nemendur fyrir próf.

Grenier segir að kennsluáætlanir séu mettaðar en samt sé sífellt verið að bæta við meira efni. NORDICPHOTOS/GETTY
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VILT ÞÚ  SKAPANDI
 ÁHUGAMÁL?
Fjölmörg námskeið í handverki – Skráning, upplýsingar  

og myndir á www.handverkshusid.is
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Fasteignasala Mosfellsbæjar s. 
586 8080 kynnir: Nýjar full-
búnar íbúðir á fallegum útsýn-

isstað miðsvæðis í Mosfellsbæ, við 
Þverholt 27-31. Stutt í alla þjónustu. 
Ný 110,8 m2, 3 herbergja íbúð á 3. 
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu, 
í nýju lyftuhúsi. Eignin afhendist 
fullbúin og til afhendingar í nóv-
ember 2019.

Mjög fallegt og vel skipulagt 
lyftuhús á 3-4 hæðum auk bíla-
kjallara á glæsilegum útsýnisstað. 
Í húsinu eru þrír stigagangar með 
lyftu og sameiginlegum bílakjall-
ara. Með 3 og 4 herbergja íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu.

Nánari lýsing:
Forstofa er með fataskáp og harð-
parketi á gólfi. Stofa, borðstofa og 
eldhús eru í stóru og björtu opnu 
rými með harðparketi á gólfi. Úr 
stofu er gengið út á svalir í suðurátt.

Eldhús er með fallegri innrétting 
með ísskáp, uppþvottavél, span-
helluborði, viftu og blástursofni 
með kjöthitamæli. Skúffur eru í 
neðri hluta innréttingar með ljúf-
lokun og skápar í efri hluta.

Baðherbergi/þvottaherbergi 
er með flísalögðu gólfi, fallegri 
baðinnréttingu, innréttingu fyrir 
þvottavél og þurrkara sem er lyft 
upp frá gólfi og skúffum undir 
þvott, vegghengdu salerni, sturtu 
og handklæðaofni. Sturtan er 
flísalögð og með sturtuskilrúmi úr 
hertu gleri á eina hlið frá Glerborg.

Svefnherbergi eru með fata-
skápum og harðparketi á gólfi.

Íbúðinni fylgir hlutdeild í sam-
eiginlegri vagna- og hjólageymslu. 
Bílastæði við húsið verða malbikuð 
og gönguleið að húsi verður hellu-
lögð.

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

Glæsilegar nýjar íbúðir í Mosfellsbæ

Glæsilegar íbúðir eru til sölu við 
Þverholt í Mosfellsbæ. Íbúðirnar 
verða afhentar í nóvember.

Íbúðirnar eru bjartar og fallegar.

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

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

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði

Síðumúla 27
Sími 588 4477
www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

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

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083
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Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • WWW.FASTMOS.IS

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

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

Mjög fallegt og vel skipulagt lyftuhús á 3-4 hæðum auk bílakjallara. Húsið er einangrað og 
klætt að utan með fyrsta flokks álklæðningu.  Íbúðum fylgir bílastæði í bílageymslu og eru 
öll stæði í bílakjallara tilbúin fyrir rafhleðslustöðvar. Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með vönduðum innréttingum og gólfefnum. 

3ja herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.  

Stærð 109 m2 – 115 m2 V. 57,5 m. – 64,9 m.

4ra herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.  

Stærð 112 m2 – 131 m2 V. 56,5 m. – 64,5 m.

Þverholt 27-31

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

Fullbúið 176,5 m2 raðhús á einni hæð með 
bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Lóð 
er frágengin og bílaplan hellulagt.  

V. 74,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16 - 270 Mosfellsbær

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

Mjög falleg 124,6 m2, 4ra herbergja neðri 
sérhæð með sérinngangi, timburverönd og 
sérgarði. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, tvær geyms-
lu, eldhús, stofu og borðstofu. Timburverönd 
með skjólveggjum og afgirtur sér garður í 
suðvesturátt. Sér bílastæði.

 V. 62,9 m.

Lækjarvað 19 - 110 Reykjavík 

Opið hús þriðjud. 20. ágúst frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg og vel skipulögð 106,6 m2, 4ra herberg-
ja íbúð með sérinngangi á 2. hæð(jarðhæð frá 
götu) ásamt bílastæði í bílakjallara.  Stórar 
suður svalir með fallegu útsýni í vesturátt 
til Mosfellsbæjar. Gott skipulag og fallegar 
innréttingar. Frábær staðsettning rétt við 
Helgafellsskóla. V. 50,5 m.

Gerplustræti 16, íbúð 201 - 270 Mosfellsbær 

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

Mjög falleg 121,1 m2, 3ja herbergja neðri hæð. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forsto-
fuhol, baðherbergi með sánaklefa, þvottahús/
geymslu, sjónvarpshol, eldhús og stofu. Stór 
timburverönd er við húsið í suðvesturátt og 
sér hellulagt bílaplan og hellulögð gönguleið 
að íbúðinni.  Falleg eign á vinsælum stað. 

V. 54,9 m.

Súluhöfði 23 - 270 Mosfellsbær 

  

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Fullbúin  sýningaríbúð

Afhending í sept. og nóv. 2019

Mjög fallegt 

útsýni

Ástu-Sólliljugata 20 - 270 Mos

 
Opið hús 20. ágúst frá kl. 18:00 til 18:30

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

Laxatunga 76 - 270 Mos 

 
Opið hús 22. ágúst frá kl. 17:00 til 17:30

159,7 m2 raðhús á einni hæð með 
bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, sjónvarpsherbergi, forstofu, hol, 
baðherbergi, eldhús, stofu og bílskúr með 
stóru geymslulofti. Steypt bílastæði með 
hitabræðslu. Stór afgirt timburverönd í 
suðurátt. V. 68,9 m.

Álakvísl 98 - 110 Reykjavík 

 
Opið hús 21. ágúst frá kl. 17:00 til 17:30

Rúmgóð og björt 79,5 m2, 2-3ja herbergja 
íbúð með sérinngangi á jarðhæð. Afgirtur 
bakgarður í suðurátt með veröndum. 
Eignin skiptist í svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, geymslu, eldhús, stofu og 
borðstofu.  V. 37,5 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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LÁGHOLT 9 - MOSF.BÆ. EINBÝLI Á FRÁB. STAÐ

Vel skipulagt um 175 fm einbýli með stórum bílskúr á frábærum stað í 
lokaðri götu skammt frá Miðbænum, skólum og íþróttum. 4 svefnher-
bergi. Eignin þarfnast standsetningar að innan. Ágætt að utan.  
Opið hús mánudag 19.ágúst kl.17,00 - 17,30.  Verð 59,9 m.

DALVEGUR - KÓP. ATV.HÚSN.Á FRÁB. STAÐ

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Mjög gott 410 fm Þjónustu og/eða lagerhúsnæði með stórri inn-
keyrsluhurð, skrifstofum, mikilli lofthæð og góðu malbikuðu útiplássi. 
Mikið auglýsinga gildi. Frábær staðsetning á miðju stór Reykjavíkur-
svæðinu.  Ásett verð 119 m. eða tilboð. 

BÁSBRYGGJA, 200 FM RAÐHÚS MEÐ 2X BÍLS.

Höfum tekið í sölu glæsilegt 200 fm raðhús á frábærum stað í 

svefnherbergjum.  Einstök eign fyrir vandláta sem vilja rými og 
þægindi.  Útsýni er mikilfenglegt. Verð 81,9 milj.

FARBRAUT - SUMARHÚS GRÍMSNESI

Fallegt sumarhús á frábærum stað í Grímsnesi. Húsið er 60 fm með 
kamínu og 2 sv.herb.  Ca 8 fm gestahús, 5 fm geymsluhús, annað 

-
dæla. Hitaveita á svæðinu ef vill. Mikil veðursæld. Verð 19,9 m.

GULLSMÁRI 7 - ELDRI BORGARAR. 

Falleg og velskipulögð ca 76 fm 3ja herbergja suðvestur íbúð á 2.hæð 
í eftirsóttu lyftuhúsi sem hefur tengingu við þjónustumiðstöð fyrir 
aldraða.  Góðar suðvestur svalir. Þvottaaðstaða í íbúð. Búr innaf eld-
húsi.  Ásett verð 43,5 m. 

STIGAHLÍÐ 34 3- 4RA HERB.  OPIÐ HÚS.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is
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Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Góð 3ja-4ra herb., 80 fm íbúð á 4. hæð við Stigahlíð.   Nýjir gluggar, 
nýtt járn á þaki, sem seljandi greiðir fyrir.  Góð staðsetning. Laus við 
kaupsamning.   Verð 39,0m.   
Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst, kl 17:00 - 17:30  Verið velkominn

BREKKUGATA URRIÐAHOLTI 220 FM RAÐHÚS

Höfum tekið til sölumeðferðar raðhúsalengju á tveimur hæðum við 
Brekkugötu í Urriðaholti. Miðjuhús v: 78,9 milj, endahús v: frá 84,9 
milj.  Húsin skilast við kaupsamning tilbúin undir tréverk að innan og 
tilbúin að utan. Skemmtilegt skipulag. Pantið skoðun.  

VESTURBERG 121 - GLÆSILEGT RAÐH. OPIÐ HÚS

Glæsilegt mikið endurnýjað 195 fm tengihús á frábærum útsýnisstað. 
Nýlega endurnýjað innan að stórum hluta. Stórar útsýnissvalir. 4 
svefnherb. á teikn. Verð 69,9 m. Mjög góð eign á góðu verði.  
Opið hús þriðjudag 20.ágúst kl. 17,00 - 17,30  Verið velkominn

LAMBHAGAVEGUR 9 ATVINNUHÚSNÆÐI

Erum með í sölu Lambhagaveg 9, sem er glæsilegt atvinnuhúsnæði á 
framtíðarstað í Reykjavík.  Bilin eru með 5-6 m lofthæð um 200 fm, öll 
með baðherbergi og ræstikompu.  Stórar innkeyrsluhurð og inngöngu-
hurð á hverju bili.  Bilin eru laus við kaupsamning verð frá 54,5 milj.

3JA HERB. Í GÓÐU HÚSI VIÐ LAUGARVEG.

Björt og skemmtileg 102,8 fm íbúð á annari hæð við Laugarveg í 
Reykjavík.  Íbúðin skiptist í tvö herbergi, baðherbergi, rúmgott endur-
nýjað opið eldhús.  Endurnýjað baðherbergi með sturtu og lagt fyrir 
þvottavél á baði. Geymsla innan íbúðar. Verð 59,9 milj.

GNOÐARVOGUR 70. RISHÆÐ. OPIÐ HÚS. 

Glæsileg 120 fm ris / penthouse hæð í góðu 6 íbúða húsi á frábærum 
stað.  Mikið endurnýjuð eign. Nýl. eldhús, bað, gólfefni og fl.  Góðar 
suðvestur svalir.  2-3 svefnherbergi og gott skipulag.  Verð 57,9 millj.  
Opið hús  mánudaginn 19. ágúst,  kl. 17:30 - 18:45. Verið velkominn 

SKYGGNISBRAUT 16, NÝ 120 FM MEÐ STÆÐI

Ný 5- herbergja 120,7 fm með stæði í bílageymslu við Skyggnisbraut 
16 í Úlfarsárdal.  Glæsilegar hvítar innréttingar og skápar, flísalagt 
baðherbergi með glugga. Fjögur góð svefnherbergi. Steinn á borðum, 
uppþvottarvél fylgir.  Verð 49,9 m.

RAÐHÚS Á TVEIMUR FASTANR. VIÐ HVASSALEITI 

Höfum tekið í sölu 260 fm raðhús með aukaíbúð í kjallara við Hvassa-
leiti í R.vík. Íbúðin í kjallara er 2ja herb. með sérinngangi og á sér 
fastanr. Mið hæð skiptist í 4- herb. og baðh.  Efri hæð skiptist í stórar 
stofur og eldhús.  Hús í góðu ástandi.  V. 102,9 milj

ASPARSKÓGAR. SVARFHÓLI,SVÍNADAL

Glæsilegt 86,4 fm nýlegt heilsárshús á frábærum stað ca 40 mín frá 
Rvk og 20 mín frá Akranesi. Fallega innréttaður með öllum húsbúnaði. 
3 góð svefnherb. Heitur pottur. Hitaveita. Um 200 fm verönd kringum 

Verð 27,6 m

BREIÐAVÍK 21 - GRAFARV. FALLEG NÝLEG 3JA.
Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is
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Mjög góð og velskipulögð 95,2 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 
mjög góðu eftirsóttu fjölbýli innst í lokaðri götu. Þvottahús í íb. Stórar 
suðvestur svalir. Örstutt í alla skóla, Spöngina, Egilshöll, golf og fl. 
Laus fljótlega. Verð 41,6 m. 

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
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Nútímaleg, kraftmikil og 
framsækin fasteignasala 

sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna!

S í ð a n  1 9 9 5

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

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

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

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð Allir þurfa þak yfir höfuðið

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is
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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
• 86,2 fm. íbúð á 1. hæð að meðtöldum tveimur

geymslum við Grettisgötu. Gengið er upp hálfa

hæð.

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

suðurhlið. Gólfefni eru endurnýjuð að mestu.

Einnig er búið að endurnýja hluta af innréttingu

í eldhúsi, tæki og borðplötur. Ný innrétting er á

baði. Stofa með glugga til suðurs.

• Útigeymsla er endurnýjuð. Snyrtileg sameign.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð 41,9 millj.

Grettisgata 77. 4ra herbergja íbúð – laus strax.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Björt og vel skipulögð 145,0 fm. neðri sérhæð í 

vel viðhöldnu tvíbýlishúsi við Holtagerði. Íbúðin

er með sérinngangi og afgirtum sér veröndum til

suðurs og vesturs. Sér bílastæði á lóð. Sólskáli

sem snýr til vesturs og norðurs.

• Stofa opið við borðstofu með stórum gluggum

til vesturs. Sérsmíðuð innrétting í eldhúsi og gott

vinnupláss. Þrjú herbergi. Fataherbergi/geymsla.

• Lóðin er afar falleg og afgirtar verandir sem snúa

til suðurs og vesturs. Heitur og kaldur pottur.

Fallegur gróður og steinhleðslur. Glæsilegt útsýni

út á sundin og að Snæfellsjökli.

Staðsetning er afar góð í grónu og rólegu hverfi 
í Kópavogi.  Verð 68,9 millj.

• Virkilega glæsileg 132,3 fm. íbúð á 2. hæð með 

miklu útsýni og 20,0 fm. yfirbyggðum opnan-

legum suðursvölum auk 25,3 fm. bílskúrs. 

Einungis 3 íbúðir eru í stigahúsinu, eða ein á

hverri hæð hússins.

• Íbúðin er mjög björt með gluggum í 3 áttir og

einstöku útsýni að Snæfellsjökli, Álftanesi, yfir

Arnarnesvoginn, Esjunni og víðar. Vandað gegn-

heilt hnotuparket er á gólfum.

Setustofa með mikilli lofhæð. Tvö herbergi. Fata-

herbergi innaf hjónaherbergi. Bjart og rúmgott

eldhús.

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð alveg
fremst á hafnarkantinum þaðan sem nýtur 
óhindraðs útsýnis.

Verð 82,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Góð 121,9 fm. 5 herbergja íbúð á 1. hæð

að meðtalinni sér geymslu  við Framnesveg í 

vesturbæ Reykjavíkur.

• Tvær stórar stofur með útgengi á svalir til suðurs.

Þrjú mjög rúmgóð herbergi. Endurnýjað baðher-

bergi. Eldhús með fallegri hvítlakkaðri innréttingu

og góðum borðkrók. Endurnýjuð gólfefni sem og

raflagnir og tafla.

Húsið að utan er nýlega sprunguviðgert og

málað og norðurgafl klæddur með álklæðningu.

Verð 59,9 millj.

Holtagerði 22 – Kópavogi. 4ra – 5 herbergja neðri sérhæð.

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

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 94,2 fm. íbúð á 1. hæð við Ægisíðu. Um

er að ræða einstaka staðsetningu með afar fallegu

útsýni út á sundin, að Hafnarfirði og til fjalla. Góðar

svalir til vesturs með glæsilegu útsýni.

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum

árum. Eldhús hefur verið endurnýjað á fallegan

hátt þar sem upprunalegir efri skápar hafa fengið

að halda sér. Stofa er rúmgóð með loftlistum og

rósettum í lofti. Björt og opin borðstofa. Eitt svefn-

herbergi auk fataherbergis. Endurnýjað baðher-

bergi. Skemmtilegar göngu- og hjólaleiðir um
Ægisíðuna sem tengjast m.a. inn í Fossvoginn,
Nauthólsvíkina og Öskjuhlíðina.

Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 123,3 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð í fjór-

býlishúsi á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum.

Íbúðin er mikið endurnýjuð. Stofa er björt með

útgengi á svalir til suðurs. Eldhús með hvítri hág-

lansinnréttingu og nýlegum tækjum. Þrjú góð her-

bergi. Sjónvarpshol. Endurnýjað baðherbergi.

Búið er að endurnýja rafmagnslagnir, töflu o.fl. Einn-

ig er búið að gera múrviðgerðir á ytra byrði hússins

þar sem þess þurfti.

Verð 59,9 millj.

Ægisíða 43. Glæsileg 3ja herbergja íbúð.

Mávahlíð 42. 4ra herbergja neðri sérhæðFramnesvegur 65 -  5 herbergja íbúð í vesturbænum.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag 
frá kl. 18.00 – 18.30
• Falleg og mikið endurnýjuð 100,6 fm. íbúð á 3.

hæð með suðursvölum í góðu steinsteyptu húsi

við Sólvallagötu 74.

• Baðherbergi var endurnýjað að öllu leyti fyrir

nokkrum mánuðum á afar smekklegan máta.

Auk þess var skipt um gólfefni íbúðar og íbúðin

máluð að mestum hluta.

• Samliggjandi skiptanlegar stofur.

Talsvert viðhald var framkvæmt á húsinu árið 
2016 og nýlega er búið að skipta um þak á
húsinu. Þá var einnig skipt um þakrennur, 
niðurföll og gafl klæddur.

Verð 48,9 millj.

• 176,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 7,1 fm. sér geymslu

í fallegu og reisulegu steinhúsi við Bankastræti

11 í Reykjavík.

• Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni eða um 3,0

metrar. Íbúðin er með stórum gluggum og fallegri

gluggasetningu.Gifslistar og rósettur í loftum.

• Þrjár samliggjandi stofur. Þrjú rúmgóð herbergi.

Stórt eldhús.

• Útsýnis nýtur að Hallgrímskirkju úr stofum upp

Skólavörðustíginn.

Verð 99,9 millj.

Sólvallagata 74. 4ra herbergja íbúð.

Bankastræti. Útsýnisíbúð.

• 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.
• Til sölu eða leigu 1.703,8 fermetra iðnaðarhús-

næði með 6 metra lofthæð og þremur um 5

metra háum innkeyrsluhurðum á þessum eftir-

sótta stað miðsvæðis í borginni.  Í austurenda

hússins er innréttað skrifstofu- og starfsmanna-

rými í um 200 fermetrum og er milliloft yfir þeim

hluta þar sem einnig eru skrifstofur og fundarher-

bergi.

• Um er að ræða 33,829% af heildareigninni nr.

4 við Skútuvog en hinn eignarhluti hússins er í 

eigu annars aðila.  Lóðin er 10.177 fermetrar að

stærð og skiptist hlutfallslega eftir eignarhluta

hvors eiganda um sig.

Virkilega góð aðkoma er að eigninni og stórt
malbikað plan með góðri aðkomu, góðu
athafnasvæði og fjölda bílastæða.

Skútuvogur 4. Til sölu eða leigu.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

  D
AG

OPIÐ HÚS

  D
AG

OPIÐ HÚS

  D
AG



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

SKIPHOLT 42
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð 141.9 fm 5 herbergja vel skipulögð efri sér hæð við 
Skipholt. Stutt í miðborgina og alla helstu þjónustu. Mjög auðvelt 
að bæta við fjórða svefnherberginu.  V. 65,9 m
Opið hús mánudaginn 19. ágúst milli kl. 18:00 og 18:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

FJÓLUGATA 1
101 REYKJAVÍK

JÖKLASEL 29
109 REYKJAVÍK

AKURGERÐI 64
108 REYKJAVÍK

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús í Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með geymslu 
og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu m.a. yfir tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að nánast öllu leyti árið 2002 og 
var hvergi til sparað. Mikil áhersla var lögð á að halda í upprunalegt útlit hússins m.a. hvað varðar þak hússins, gluggasetningu og 
skipulag. Frá þessum tíma hefur verið gott viðhald á eigninni. 
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg. fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is, Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is

174,5 fm gott raðhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr á rólegum stað innst í botnlanga á fjölskylduvænum stað í 
Seljahverfinu í Breiðholti. Örstutt göngufæri í Seljaskóla og leikskólann Jöklaborg.  V. 69,9 m
Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg. fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

110,5 fm mikið endurnýjað og vel viðhaldið parhús á tveimur hæðum í Smáíbúðahverfinu. Fallegur gróinn garður og um 25 fm verönd. 
Möguleiki á að reisa bílskúr á lóð og stækka hús. Stutt í verslun og þjónustu. V. 59,5 m
Opið hús mánudaginn 19. ágúst 18:30-19:00
Nánari uppl. Hrafnhildlur Björk Baldursdóttir lg.fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

MÁNATÚN 3
105 REYKJAVÍK

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Mánatún. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu.Sér 
inngangur er af flísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. Húsið er á vinsælum stað miðsvæðis í Reykjavík, aðkoman góð 
og útsýni.  Aukin lofthæð og gólfhiti. Húsvörður.  Lækkað verð nú 95,9 millj.
Opið hús mánudaginn 19. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VESTURGATA 73
101 REYKJAVÍK

SAMTÚN 22
105 REYKJAVÍK

MÁVAHLÍÐ 8
105 REYKJAVÍK

96,6 fm 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð með sjávarútsýni.  2018 var 
skipt um þak ásamt farið í sprunguviðgerðir og húsið málað.  V. 
44,9 m
Opið hús miðvikudaginn 21. ágúst 17:00-17:30
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg. fs. s. 847 7000, 
armann@eignamidlun.is

46.9 fm mjög góð talsvert endurnýjuð tveggja herbergja íbúð í 
kjallara í fallegu bakhúsi við Samtúnið. Góðar innréttingar. Nýtt 
járn á þaki.  Laus við kaupsamning.   V. 26,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

81,6 fm mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð í kjallara. Góð 
staðsetning, róleg umferð, góð aðkoma og stutt í alla verslun, 
þjónustu og ýmsa afþreyingu. Húsið hefur verið mikið endurnýjað.  
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. V. 36,5 m
Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst 18:00-18:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

Falleg 156,1 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/borðstofu), opið 
herbergi innaf stofum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
gestasnyrtingu. Húsvörður er í húsinu. Fallegt útsýni. V. 77,9 m
Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

EFSTALEITI 14
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

SJAFNARBRUNNUR 11-13
113 REYKJAVÍK

230.5 fm  5 herbergja mið raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsunum  verður skilað fullbúnum að utan 
með tilbúinni lóð og tilbúið til innréttingar að innan.    V. 69,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

LÆKKAÐ
VERÐ

Erum með í sölu 272,5 fm raðhús á þremur hæðum með bílskúr. 
Húsinu hefur verið skipt upp í þrjár sjálfstæðar íbúðir. Húsið 
var tekið töluvert í gegn árið 2015. Gott hús sem auðvelt er að 
breyta aftur í stórt fjölskylduhús. V. 89,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

BREKKUSEL 2
109 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

FLÉTTURIMI 26
112 REYKJAVÍK

 90 fermetra  snyrtileg 4 herbergja  íbúð í mjög góðu húsi í 
Grafarvoginum með stæði í opnu bílastæðahúsi.  V. 40,9 m
Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS



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

REYKJAVEGUR 80
270 MOSFELLSBÆR

HÓLAGATA 5
260 NJARÐVÍK

169.5 fm 5 herb. einbýlishús með bílskúr á stórri eignarlóð.  
Fallegur garður.  V. 63 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

165.5 fm glæsileg og mikið uppgerð 5 herbergja hæð með 
rúmgóðum bílskúr og sér innkeyrslu. Eignin er frábærlega 
staðsett upp á fjölbreytta þjónustu, leikskóla, skóla, íþróttahús, 
sundlaug, tónlistarskóla ofl.V. 40,9 m
Opið hús þriðjudaginn 20. ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, 
hreidar@eignamidlun.is

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 19. ágúst milli kl. 18:30 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

VEFARASTRÆTI 20
270 MOSFELLSBÆR

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
196.6 fm mjög vel staðsett skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í góðu 
húsi. Var nýtt sem tannlæknastofur og fl. Til afhendingar við 
kaupsamning. Mjög gott fermetraverð. 
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

85,1 fm falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 
lyftuhúsi.  Stæði í bílakjallara. V. 42,9
Opið hús mánudaginn 19. ágúst 17:00-17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

SÍÐUMÚLI 25 - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

108 REYKJAVÍK
VEFARASTRÆTI 11
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

HRÍSRIMI 30
112 REYKJAVÍK

200 fm sérbýli í rólegum botnlanga í hjarta Grafarvogs. Húsið er 
4-6 herbergja parhús í barnvænu hverfi.  V. 74,4 m
Opið hús mánudaginn 19. ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Eitt glæsilegasta húsið
í miðborg Reykjavíkur
Um er að ræða heildareignina við Laugaveg 31 en húsið er staðsett á 
horni Laugavegs og Vatnsstígs.  Eignin skiptist í kjallara, götuhæð og 
þrjár skrifstofuhæðir auk geymslulofts, samtals 1.541,5 fm. Lyfta er í 
húsinu og nær hún úr kjallara og upp á 4. hæð. Einar Erlendsson húsa-
meistari teiknaði húsið.

Húsið er reisulegt og mjög falleg bygging. Að innan eru á mörgum 
stöðum skrautlistar og ýmsar skreytingar sem gefa húsinu virðulegt 
yfirbragð og er mikil prýði af því. Reynt hefur verið að viðhalda 
upprunalegum glæsileika eignarinnar.

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali
Sími 861 8514

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

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR

BLESUGRÓF 4
108 REYKJAVÍK

213.4 fm einbýlishús á mjög góðum stað með tveimur aukaíbúðum. 
4ra herbergja íbúð á efri hæð, stúdíóíbúð á neðri hæð. Sér 
samþykkt tveggja herbergja íbúð á neðri hæð.  Aukaíbúðirnar 
báðar í leigu.  V. 89,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 690 m



Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Einbýlishús á einni hæð ásamt rúmgóðum 
bílskúr sem er búið að breyta í aukaíbúð.  
2 svefn herbergi í dag, hægt að breyta í 4.  
Stórir pallar og gróinn garður fylgir.  
Eigandi skoðar skipti á minni eign á Spáni.

Virkilega spennandi eign miðsvæðis.  2 svefn-
herbergi, 2 baðherbergi og 2 svalir.  Hjónasvítan 
er með sérbaðherbergi og svölum.  Falleg og 
vönduð eign.  Lyftuhús og möguleiki á að leigja 
bílastæði í bílahúsi.  

Sjávargata 15, 225 Garðabær

Bríetartún 11, 105 Reykjavík 

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
19. ágúst 
kl: 17:30 – 
18:00

Opið hús 
20. ágúst 
kl: 18:30 – 
19:00

Verð: 85.000.000

Verð: 59.900.000

Tegund:

Tegund:

Ásdís gsm: 863-0402

Ásdís gsm: 863-0402 Ásdís gsm: 863-0402 Ásdís gsm: 863-0402

Ásdís gsm: 863-0402 Ásdís gsm: 863-0402 Ásdís gsm: 863-0402

Einbýlishús

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

195.9 fm 

106,4 fm

2

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Endaraðhús á 2 hæðum sem var algjörlega 
endurnýjað að utan sem innan 2014.  Bílskúr.  
Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæðinni.  
4 svefnherbergi og 2 baðherbergi.  
Frábær staðsetning, stutt í Kópavogsdalinn.

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð.  Eldhúsið er rúmgott með 3 gluggum, 
stofan með útgengi á svalir.  Tengi fyrir þvot-
tavél inn á baði og sérgeymsla innan íbúðar.  Vel 
staðsett með tilliti til þjónustu og útivistar.

Hrauntunga 99, 200 Kópavogur 

Jöklafold 39, 112 Reykjavík 

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
19. ágúst 
kl: 18:30 – 
19:00

Opið hús 
20. ágúst 
kl: 19:30 – 
20:00

Verð: 104.000.000

Verð: 38.900.000

Tegund:

Tegund:

Raðhús

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

239.3 fm

85,4 fm

4

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Mikið endurnýjuð íbúð á 3ju hæð, mjög fallegt 
útsýni frá stofu.  Stofa og eldhús er opið rými.  
2 rúmgóð svefnherbergi og þvottahús innan 
íbúðar.  Frábær staðsetning, stutt í allar áttir 
bæði fyrir þjónustu og útivist og hreyfingu

3ja herbergja endaíbúð í lyftuhúsi með stæði 
í bílageymslu.  Mjög mikið útsýni frá öllum 
gluggum.  Þvottahús innan íbúðar og geymslan á 
hæðinni.  Eldhús og stofa er opið rými og gengið 
þaðan út á svalir.

Auðbrekka 16, 200 Kópavogi

Þórðarsveigur 6, 113 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
19. ágúst 
kl: 19:30 – 
20:00

Opið hús 
20. ágúst 
kl: 20:30 – 
21:00

Verð: 52.500.000

Verð: 40.900.000

Tegund:

Tegund:

Fjölbýli

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

123,4 fm

88,1 fm

2

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Himnesk útsýni frá þessari fallegu íbúð á 4ju 
hæð.  3ja herbergja íbúð með aukaherbergi og 
sérgeymslu í sameign.  Frábær staðsetning þar 
sem bæði Miðbærinn og Grandasvæðið eru í 
göngusvæði.  

Mikið endurnýjuð og falleg íbúð á 3.hæð, 2 
svefnherbergi, stofa og eldhús mynda rúmgott 
opið rými, mjög fallegt sjávarútsýni út frá stofu, 
tvennar svalir.

Framnesvegur 55, 101 Reykjavík

Eiðistorg 7, Seltjarnarnes

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
20. ágúst 
kl: 17:30 – 
18:00

Opið hús
22.ágúst 
kl. 17:30-
18:00

Verð: 41.900.000

Verð: 52,600.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli

Fjórbýli

Stærð:

Stærð:

86,2 fm

107,1 fm

1

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Falleg íbúð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð, glæsilegt 
útsýni úr stofu, baðherbergi endurnýjað á 
vandaðan hátt, stórt stæði í bílageymslu sem 
rúmar vel t.d. mótorhjól eða tjaldvagn auk 
bifreiðar

Engjasel 69, Reykjavík

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð: 38.500.000

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli
Stærð: 128,3  fm

2Svefnherbergi:

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð, nýtt 
eldhús, rúmgóð svefnherbergi, góð verönd sem 
snýr í suður, stórt stæði í bílageymslu sem rúmar 
vel t.d. mótorhjól eða tjaldvagn auk bifreiðar

Naustabryggja 20, Reykjavík

Opið hús 
22.ágúst 
kl.18:30-
19:00

Verð: 54.900.000

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli
Stærð: 128,1 fm

3Svefnherbergi:

Vel skipulögð og björt íbúð með frábæru útsýni 
yfir borgina og til fjalla.  Örstutt í skóla og 
leikskóla, afgirt lóð.  Sérgeymsla í sameign utan 
fermetra tölu. Nýlegt harðparket og endurnýjað 
eldhús ásamt tækjum.

Rauðhamrar 5

Opið hús 
20.ágúst 
kl.17:30-
18:00

Verð: 45.300.000

Tegund:

Guðbrandur gsm: 896-3328

Fjölbýli
Stærð: 112,4 fm

3Svefnherbergi:

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð, 
með sér inngangi í fallegu lyftu-fjöbýlishúsi 
með óheftu útsýni mót suðri  við golfvöll GKG. 
Sérmerkt bílastæði í hálf-opinni bílageymslu.

Þorrasalir 9

Opið hús 
20.ágúst 
kl.16:30-
17:00

Verð: 53.700.000

Tegund:

Guðbrandur gsm:896-3328

Fjölbýli
Stærð: 109,4 fm

2Svefnherbergi:

Dominika  
Madajczak  
Pólskur túlkur / 

Tłumacz jezyka 

islandzkiego 

dominika@husaskjol.is 

Guðbrandur  
Kristinn Jónasson
Löggiltur fasteignasali 

896-3328 

gudbrandur@husaskjol.is 

Ásdís Ósk  
Eigandi

Löggiltur fasteignasali 

863-0402 

asdis@husaskjol.is

Auðun Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

og viðskiptafræðingur 

894-1976 

audun@husaskjol.is

Ólafur Þorri Árnason 
Klein
Nemi í löggildingu fasteigna-

sala og BA í lögfræði

866-4423

olafur@husaskjol.is

Sveinbjörn Rosén 
Guðlaugsson
lögfræðingur og löggiltur 

fasteignasali 

848-0783

sveinbjorn@husaskjol.is

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Nýjung á Íslandi – þjónusta fyrir fyrstu kaupendur

Við hjá Húsaskjóli vitum að það er flókið ferli að kaupa og selja fasteign og líklega er það aldrei flóknara en hjá fyrstu kaupendum sem eru að stíga sín fyrstu 
skref á fasteignamarkaðnum.   
Það eru allskonar hugtök sem þarf að læra og ferli sem þarf að ná tökum á.
Það er því mikilvægt að vanda vel til verka og vera vel undirbúinn áður en lagt er að af stað.

Við hjá Húsaskjól erum því að fara af stað með þjónustu fyrir fyrstu kaupendur.  Viðskiptavinir í kaupendaþjónustunni hafa ráðgjafateymi Húsaskjóls, sem 
samanstendur m.a. af löggiltum fasteignasölum og lögfræðingi, innan handar. Í kaupendaþjónustunni leiðbeinum við þér í gegnum allt ferlið.  Svörum þeim 
spurningum sem þú hefur, hvort sem þær varða greiðslumatið, leitina að draumaeigninni eða kaupin sjálf. Við bjóðum einnig upp á bráðabirgðaverðmat á 
þeirri eign sem þú hefur hefur áhuga á, og komum með þér í skoðun á eigninni.

Fasteignir eru nánast undantekningalaust dýrasta eign sem fólk kaupir, og því er mikilvægt að vanda til verka, enda getur kostnaður vegna mistaka getur 
hlaupið á hundruðum þúsunda og jafnvel upp í nokkrar milljónir. 

Fáðu sérfræðinga í málið. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur Þorri Árnason Klein í síma: 8664423  eða email: olafur@husaskjol.is

Við keyptum nýverið okkar fyrstu íbúð og sú eign var í sölu hjá Ásdísi í Húsaskjóli.
Það að kaupa fasteign er eitthvað svo fjarstæðukennt, fjárhæðir sem maður áttar sig ekki á, allskonar flækjustig í gegnum lánastofnanir o.sv.fr.
Þar sem við kærasti minn höfum verið í námi kom greiðslumatið ekkert sérlega vel út og framan af leit þetta út fyrir að við myndum ekki fá lánveitingu.
Það má alveg segja að þetta ferli hafi kostað okkur blóð, svita og tár og í lokin vorum við eiginlega búin að gefa upp vonina að eignast þessa eign.
Við tókum ákvörðun um að upplýsa Ásdísi algjörlega um stöðu mála og vorum við viðbúin að þurfa að leita okkur að einhverju öðru.
Hins vegar stóð Ásdís allan tíman eins og klettur við bakið á okkur og hvatti okkur til að gefast ekki upp. Við, algjörlega græn á þessum markaði, vitandi lítið, þá var Ásdís 
alltaf til staðar og má segja að hún hafi verið eins og ungamamma sem passaði upp á okkur.
Við erum Ásdísi ævinlega þakklát og getum ekki annað en mælt með henni og Húsaskjóli fyrir frábæra persónulega þjónustu!
Andrea Þórey Hjaltadóttir  



sími

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Fasteignasalan
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Glæsileg íbúð á 6. hæð  
144,2 fm að stærð 
Vandaðar innréttingar og efnisval 
Heildrænt útlit innréttinga 

Stæði í lokaðari bílageymslu 
Mikið sjávarútsýni

Sjarmerandi tvílyft einbýlishús á stórri 

Húsið hefur verið mikið endurnýjað að 
innan sem utan 
Eignin telur á neðri hæð rúmgott og  
fallegt stofurými, 
eldhús, hol og baðherbergi ásamt geymslu 
Á efri hæð eru tvö fín svefnherbergi og hol

Lundur 3
200 Kópavogi

Verð :  84,9 millj. Verð :  64,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bauganes 3A
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 17:00 -17:30

Vel skipulagt 265,0 fm endaraðhús á 
þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi
Fimm svefnherbergi (geta verið sex), 
falleg stofa með mikilli lofthæð og arni 
Nýlega hefur húsið verið viðgert og 
málað, skipt um alla glugga  
og þak endurnýjað 
Búið er að endurnýja neysluvatnslagnir 
í húsinu 
Góð eign á Nesinu þar sem stutt er í 
skóla og alla helstu þjónustu

Kolbeinsmýri 5
107 Seltjarnarnes

 Verð:  106,0 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

59,8,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. ágúst kl: 17:00 - 17:30

Mjög gott og mikið endurnýjað 108 fm 
endaraðhús 

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi,

Krókabyggð 34
270 Mosfellsbær

.       

57,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. ágúst kl: 18:00 - 18:30

Falleg 115 fm 3-4ra herbergja íbúð 

Bílskýli fylgir íbúðinni 60 ára og eldri 

Laus strax

Grandavegur 47
107 Reykjavík

.       

38,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. ágúst kl: 17:00 - 17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð 

Bílskúr fylgir eigninni 

Frábært útsýni 

Laus strax

Austurberg
111 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. ágúst kl. 16:45 - 17:30

Mjög falleg 84,6 fm 3ja herbergja íbúð á  
4. hæð fyrir 55 ára og eldri 
Mjög vel umgengin íbúð með miklu útsýni  

Mikil og góð þjónusta í húsinu  
þar á meðal húsvörður 
Í næsta húsi er félagsmiðstöð 
Reykjavíkurborgar

Sléttuvegur 15
103 Reykjavík

.       

47,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Mjög góð og nýstandsett 4ra herbergja  
íbúð á 2. hæð í mikið endurnýjuðu húsi 

Stæði í bílageymslu 
Mjög góð sameign 
Íbúðin er 124,7 fm og bílastæði 31,3 fm 

Dalsel 38
109 Reykjavík

Glæsileg íbúð 3. hæð 126,4 fm að stærð 
Fjögurra herbergja íbúðí lyftuhúsi 
Öll rými rúmgóð björt og falleg  
Útgengt úr stofu á suður svalir 
Stæði í lokaðri bílgeymslu, rafmagnstenglar  
í öllum stæðum 
Ljósleiðari í húsinu

Verð :  57,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Akurhvarf 1

s. 845 8958

203 Kópavogur

https://www.homemaker.is/
sites/default/files/ad-photos/
lundur_6_dagur_2-1.jpg

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

58,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg og vönduð þriggja herbergja íbúð  
á efstu hæð fyrir 55 ára og eldri 
Tvennar svalir, þar af eru aðrar 29,5 fm  
suður þaksvalir 
Viðhaldslítið lyftuhús 
Stæði í bílageymslu fylgir 

Boðaþing 6
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir::

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

101 Reykjavík

Bílastæði í bílakjallara fylgir öllum íbúðum
Allar íbúðir með svölum eða sér verönd
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna
Víða er innfelld lýsing
Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar  
verslanir, veitingastaðir og þjónusta
Fjölbreytt mannlíf og menning 
setur svip sinn á miðborgina.

Verð frá: 37,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

Frábærlega vel staðsettar og glæsilegar 
2-4 herbergja íbúðir í miðborg  
Reykjavíkur í nýju lyftuhúsi

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.ágúst kl 16:30 - 17:30

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

SÖLUSÝNING
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

58,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágústkl. 17:00 - 17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð  
136,2 fm 5 herbergja 

Miðsvæðis þar sem stutt er í skóla og alla 
helstu þjónustu

Miklabraut 54
105 Reykjavík

.       

31,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 17:30 - 18:00

íbúð 102
Snotur 2ja svefnherbergja á þessum  
vinsæla stað 
47,6 fm með geymslu 
Hús snyrtilegt og mikið endurnýjað 
Góður sameigninlegur sólpallur til suðurs 
Göngufæri við Háskóla Íslands og mannlíf 
miðborgarinnar 
Hægt að nýta sem svefnherbergi og stofu  
eða tvö góð svefnherbergi

Framnesvegur 34
101 Reykjavík

.       

47,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 17:00 - 17:30

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

Reykjavegur 54
270 Mosfellsbær

.       

27,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. ágúst kl. 18:00 - 18:30

Hugguleg 59,6 fm 2ja herbergja íbúð á  
6. hæð í góðu lyftuhúsi 

Vestursvalir

Æsufell 2
111 Reykjavík

.       

66,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg og björt 4-5 herb 137,2 fm íbúð  
á 3 hæð við Sólarsali 4 í Kópavogi, ásamt  
27,1 fm bílskúr 
Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni 
Mikil lofthæð 
Góð staðsetning

Sólarsalir 4
201 Kópavogur

.       

68,8 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. ágúst kl. 12:30 - 13:00

Einbýli á einstökum stað  
í vesturhluta miðbæjar 

Bæta má við húsið skv deiliskipulagi og  
fjölga íbúðum um eina 

Frábær fjárfesting í miðbæ Reykjavíkur

Vesturvallagata 2
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Reisulegt og vel skipulagt tvílyft einbýlishús 
Staðsett í botnlanga á fallegum útsýnisstað 
Húsið er staðsteypt á tveimur hæðum 245 fm
Glæsileg alrými, mikil lofthæð, stórar svalir
4-5 svefnherbergi, tvö baðherbergi 

Afhendist tilbúið til innréttinga  
skv skilalýsingu
Eignin er tilbúin til afhendingar  
við kaupsamning

Keldugata 13
210 Garðabær

.       

89,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. ágúst kl. 16:30 - 17:00

Vel skipulagt einbýlis hús á tveimur hæðum 
við Depluhóla 4. Eignin hefur fengið gott 
viðhald í gengum tíðina og skartar fallegu 

 
að stærð er með 6 svefnherbergjum og 

nýtur sína vel. Eigninni fylgir góður  
tvöfaldur bílskúr með heitu og köldu vatni  
og sjálfvirkum hurðaopnurum.

Depluhólar 4
111 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

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

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

 
& Barónsstígur 6

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. ágúst kl. 17:30 -18:00

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt einbýlishús með aukaíbúð  
og bílskúr. Samtals 233,4 fm við 
Fagrahjalla 9 í 200 Kópavogi. 
Möguleiki er að taka íbúð uppí eignina.  
Frábær staðsetning. 
Búið er að gróðursetja mikið á lóðunum

Verð :  103,0 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagrihjalli 9 

s. 775 1515

200 Kópavogur

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð  
á fyrstu hæð til vinstri í litlu fjölbýli  
við Snæland 6. 
Komið inní anddyri, opið inní stofu og þaðan er  
gengið út á suðursvalir.  

Verð :  55,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snæland 

s. 775 1515

108Reykjavík



Með þér alla leið

Fallegt 247,3 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr  
5-6 herbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi,  
sauna og innbyggður bílskúr 
Mögulega væri hægt að útbúa aukaíbúð  
á fyrstu hæð

Verð :  89,0 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kleppsvegur 88

s. 778 7272

104 Reykjavík

Einkar glæsileg og vönduð 127,5 fm  
4ra herbergja íbúð í nýlegu lyftuhúsi 
Glæsilegar innréttingar og gott útsýni 
Stór stofa, borðstofa, vandað eldhús, tvö svefnherbergi,  
tvö baðherbergi og þvottahús 
Bílastæði í bílageymslu með hleðslustöð fyrir rafbíla 
Eignin er laus við kaupsamning

Verð :  72,0 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur 14 

s. 697 9300

101 Reykjavík

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

Falleg 3-4ra herbergja íbúð 

Sérinngangur 

Laus strax

Verð :  52,0 millj.

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vesturgata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Notaleg og björt 4ra herbergja íbúð 

Nýtist frábærlega 
Rúmgóð samliggjandi stofa og eldhús 
Útsýni til sjávar og stutt í miðbæinn 
Nýleg gólfefni og eldhús

Verð :  40,5 millj.

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsgata 25

s. 773 6000

101 Reykjavík

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

Verð :  78,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Leiðhamrar 28

s. 845 8958

112 Reykjavík

Björt og vel skipulögð 81 fm 3ja herb. 

Tvö rúmgóð svefnherbergi (í dag eru 3 

herbergi í útleigu, góðir tekjumöguleikar) 

Nýlega standsett bað og eldhús 

Húsið hefur nýlega verið steinað að utan

Verð :  43,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 55

s. 899 5856

101 Reykjavík

Falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð 

105 fm 

Glæsilegt sameiginlegt leiksvæði fyrir börn við húsið 

Stutt í skóla og leikskóla

Verð :  36,9 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjaltabakki 14

s. 899 5856

109 Reykjavík

Bjarkarholt
270 Mosfellsbær

65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ.

Sameiginleg lokuð bílgeymsla.

Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna í öðrum rýmum en votrýmum 
(baðherbergjum og þvottahúsi). 

Öllum íbúðum fylgir sér afnotageymsla í kjallara auk afnotaréttar af 
rúmgóðri hjóla- og vagnageymsla með beinu aðgengi úr húsi. 

Flestum íbúðum fylgir að lágmarki eitt bílastæði í bílageymslunni.

Afhending veturinn 2020.

Pantið söluskoðun 
eða kynningu hjá

 sölumönnum okkar.

Glæsilegt heilsárshús sem er rúmlega  
101 fm við Apavatn 
Húsið er á eignarlóð og fylgir lóðin við 

Rétt sunnan við Laugarvatn og er 55 mín akstur úr Reykjavík
Heitur pottur er á rúmgóðum palli 
Útsýni, Gestahús, Hitaveita hitar húsið og heita pottinn 

Verð :  42,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Apavatn / Austurey

s. 775 1515

801 Laugardalur

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON         820 2399

399,8  fm. einbýlishús á besta stað í vesturbæ Reykjavíkur. Húsið er 
á þremur hæðum með sér samþykktri íbúð í kjallara, sér inngangur. 
Einstakt tækifæri til að eignast einbýlishús á þessum stað.

KVISTHAGI 12, 107 RVK TILBOÐ

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON         820 2399

254,7 fm. glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Húsið stendur við opið 
svæði á Valhúsahæð. Stutt í alla þjónustu. 

VALHÚSABRAUT 16, 170 SEL 165M

Heil húseign í miðbæ Hafnarfjarðar um 275 fm. Húsið þarfnast 
lagfæringar.  Eignaskipti skoðuð, hvort sem er dýrara eða ódýrara.

STRANDGATA 25, 220 HFJ TILBOÐ

STEFÁN HRAFN                                  895 2049

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

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

HJALTABAKKI 14, 109 RVK 36.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Íbúðir afhendast fullbúnar með innbyggðum ísskáp, uppþvottavél 
og gólfefnum. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðum. Vinsamlegast bókið 
skoðun

TANGABRYGGJA 13-15, 110 RVK FRÁ: 52.9M

Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir til afhendingar nú þegar 
fullbúnar án gólfefna, sameign fullbúin utan sem innan. Fjölbreytt 
þjónusta bæði á Höfðatorgi og í næsta nágrenni. Bókið skoðun.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

SÝNUM ALLA DAGA

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

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

NJARÐARGATA/URÐARSTÍGUR TILBOÐ

112,9 fm. fullbúin 4ra herb. endaíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi. Sér 
inngangur. Stæði í bílageymslu. Fullbúin íbúð til afhendingar strax.

ÁLALIND 1-3, 201 KÓP 62.9M

STEFÁN / KJARTAN
Falleg 3ja herbergja íbúð á 5. hæð með þaksvölum og glæsilegu 
útsýni.

HELLUVAÐ 21, 110 RVK 44.9M

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR   692 0149 ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús, mánudaginn 19.ágúst milli klukkan17:00 til 18:00 -121,7 
fm. sérhæð  með grænt svæði aftan við húsið. Bjartar stofur, 4 
svefnh., rúmgott eldhús. Mjög áhugaverð eign á eftirsóttum stað.

RAUÐALÆKUR 37, 104 RVK 58.5M

OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21. ágúst kl: 17:45-18:30

Fannafold 130    112 Reykjavík

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

Stærð: 156,8 m2      

69.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN!

Aflakór 12    203 Kópavogi

Verð: TILBOÐ

Glæsilegt og vandað einbýlishús í einu vinsælasta hverfi höfuðborgarsvæðisins, Kórahverfi Kópavogs. 
Húsið hlaut hönnunarverðlaun Kópavogsbæjar árið 2014. Húsið er skráð 395,8 fm og þar af er bílskúr 52,8 
fm, en að auki er 14 fm geymsla sem er ekki inn í fermetratölu og húsið því í raun um 410 fm. Í húsinu eru 
sérsmíðaðar mahóní innréttingar smíðaðar af Við og við og hurðir í yfirstærð smíðaðar af Sérverki. Á gólfum 
eru flísar frá Álfaborg og merbau parket frá Tarkett. Granítborðplötur eru í eldhúsi og baðherbergjum. 
Margir útgangar eru í húsinu og mjög mikil lofthæð. Svefnherbergin eru þrjú í dag en möguleiki er á að hafa 
herbergin fimm. Einnig er mögleiki á að útbúa sér þriggja herbergja íbúð á fyrsta og öðrum palli og nýta 
sérinngang á austurhlið hússins. Gólfhiti er í öllum rýmum. Vandaðir og fallegir skjólveggir umlykja garðinn. 
Um er að ræða mjög vandað hús þar sem hugsað er útí hvert smáatriði hvað varðar hönnun og efnisval. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 894 4700

Herbergi: 6     Stærð: 395 m2         Geymsla: 14 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. ágúst kl: 17:00-17:30

Þórðarsveigur 26    113 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 4 herbergja íbúð með sérinngangi á 2 hæð á góðum 
stað í Grafarholti. Íbúðin er 114,2fm þar af er 8,2 fm geymsla ásamt stæði í lokaðri 
bílgeymslu. Eignin skiptist í : Forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi, sérgeymsla í sameign og stæði í lokaðri bílgeymslu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 114,2 m2      

49.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20 ágúst kl: 17:45-18:30

Úlfarsbraut 68    113 Reykjavík

Stór glæsilegt og vel skipulagt 210fm 5-6 herbergja parhús með innbyggðum 
bílskúr. Fallegt útsýni. Suður svalir. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, bílskúr. Suður svalir. Suð/vestur 
garður. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 210,5 m2      

88.000.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21 ágúst kl: 17:00-17:30.

Kelduland 15    108 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 85,9fm 4ra herbergja endaíbúð á 3 (efstu) hæð í 
góðu fjölbýlishúsi. Suður svalir með miklu útsýni yfir fossvoginn. Eignin skiptist í : 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Búið 
er að skipta og glugga og gler íbúðinni. Baðherbergi nýlega tekið í gegn. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 85,9 m2      

44.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20 ágúst kl 17.00-17.30

Garðatorg 2a    210 Garðabæ 58.900.000

Glæsileg íbúð ásamt stæði í bílageymslu í vönduðu lyftuhúsi 
með frábæru útsýni m.a út á sjó.  Íbúðin skiptist í forstofu, 
þvottaherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu ásamt 
tveimur svefnherbergjum. Eignin er með stórum gluggum sem 
gerir hana einstaklega bjarta. Sérsmíðaðar innréttingar og 
skápar, granít borðplata í eldhúsi og fallegt harðparket á gólfi. 
*Eignin getur verið laus fljótlega eftir kaupsamning. Frábær 
staðsetning í hjarta Garðabæjar.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 100,2 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Sunnuflöt 31    210 Garðabæ

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐI Í EIGNINA! HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN
Einbýlishús á 2. hæðum með tvö-földum bílskúr. Húsið er skráð 252,fm, þar af er bílskúr 
skráður 38,4fm, jarðhæð skráð 62,9fm og efri hæð skráð 150,7fm. Í húsið skiptist í forstofu, 
þvottaherbergi, tvo salerni, sex herbergi, tvennar stofur, eldhús og borðstofu. Húsið er 
byggt 1966 og að mestu upprunalegt. Uppl.veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 8     Stærð:  252f m2      

TILBOÐ

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 22. ágúst kl. 17:30 – 18:00

Daggarvellir 4B     221 Hafnarfirði

Falleg 3 herbergja íbúð á 4 hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin sjálf er 71 m2, geymsla 5,2 m2 
og samtals er því eignin 76,2 m2. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu með góðum skápum. 
Tvö svefnherbergi, annað stærra með fataskápum yfir heilum vegg, annað örlítið minna 
en þó rúmgott. Baðherbergið er flísalagt með upphengdu salerni og baðkari með sturtu-
aðstöðu. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 3     Stærð: 76,2 m2      

36.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Hafnarstræti 100    600 Akureyri

Góð 2 herbergja íbúð alveg í miðbænum á Akureyri sem hefur verið í skammtíma-
leigu. Íbúðin samanstendur af stofu, eldhúsi, svefnherbergi og geymslu í kjallara.
Stofan er með fallegu ljósu harðperketi á gólfi, úr stofu er gengið út á svalir.
Herbergi er með sama harðparketi á gólfi og lausum fataskáp.
Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 55.5 m2      

25.900.000

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

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI
EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

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

efnum við kaupverð

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

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

kjarna og falleg útivistarsvæði

í sýningarsal að Efstaleiti 27

Mánudaginn 19. ágúst kl.17:00-18:30
Þriðjudaginn 20. ágúst kl.12:00-13:00
Miðvikudaginn 21. ágúst kl.12:00-13:00

OPIÐ 
HÚS

STUDÍÓ-ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

LÁGALEITI 7 
ÍBÚÐ 0116
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 32.700.000

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. ágúst kl. 17:30 – 18:00

Vesturberg 121    111 Reykjavík 74.900.000

Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr, hellulagt plan með 
hitalögn. Forstofa með hita í gólfi, þvottahús inn af forstofu með útgengi í garð. Eldhús 
með sérsmíðaðri innréttingu og steinn á borðum, sjónvarpshol tengist eldhúsi, stofa er 
björt með útgengi í garðinn, á efri hæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi og útgengi á 
stórar þaksvalir yfir bílskúr. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 195,0 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. ágúst kl. 18:30 – 19:00

Skeiðarvogur 141    104 Reykjavík 67.900.000

Raðhús á tveimur hæðum auk kjallara með sérinngangi á góðum stað í Voga-
hverfi, næg bílastæði. Húsið er vel skipulagt, bjartar stofur með útgengi í garð 
með hellulagðri verönd og fallega gróinni lóð, vel innréttað eldhús, 5 svefnherber-
gi, 2 baðherbergi, þvottahús og geymslur. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 163,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. ágúst kl. 18:30 – 19:00

Torfufell 25    111 Reykjavík 24.900.000

Vel skipulögð og snyrtileg 2ja herb íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli, sérmerkt stæði 
á bílaplani. Íbúðin skiptist í rúmgott svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa, 
eldhús með hvítri innréttingu og rúmgóða stofu með útgengi á stórar svalir með 
svalalokun. Mjög góð fyrstu kaup.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 56,8 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21. ágúst kl. 17:30 - 18:00

Álftamýri 8    108 Reykjavík 39.900.000

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

Stærð: 99,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. ágúst 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 miðvikudaginn 21. ágúst kl. 18:30-19:00

Bakkasel 10    109 Reykjavík 79.900.000

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

Stærð: 279,2 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
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TIL SÖLU FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Í SJÓFERÐUM  
VIÐ ÍSAFJARÐARDJÚP OG NORÐANVERÐA VESTFIRÐI

R e y k j a v í k – S n æ f e l l s b æ – H ö f n  H o r n a f i r ð i  |  S í m i  5 8 8  4 4 7 7  |  w w w . v a l h o l l . i s

Um er að ræða rótgróin (um 30 ára) rekstur Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar 
á Ísafirði sem hefur frá upphafi komu skemtiferðaskip til Ísafjarðar séð 
alfarið um þjónustu við ferðaenn skipana ásamt alhliða sjóferðaþjónustu 
á svæðinu.  Til sölu eru allir þrír bátar fyrirtækisins sem taka 30, 38 og 48 
farþega með öllum búnaði til farþegaflutninga.  Þjónustuhúsnæði við sér-
hæfða bryggjuaðstöðu fyrirtækisins á Ísafirði og flotbryggja til notkunar 
á Hesteyri.  Samningur er við ferðaþjónustufyrirtækið Vesturferðir um 
þjónustu við skemtiferðarskipin sem skipuleggja m.a. hinar vinsælu ferðir 
til Vigur og Hesteyrar.   Um 80-90 skemtiferðarskip koma til Ísafjarðar 
hvert sumar og er um að ræða mjög ábátasaman rekstur.  Talsverðir 
ónýttir möguleikar til staðar sérstaklega yfir haust, vetrar og vortíman.  
Skuldlaust fyrirtæki.  Óskað er eftir verðtilboði.

Allar upplýsingar veitir Ingólfur 
Gissurarson  lg.fs. í síma: 896-5222  

eða  ingolfur@valholl.is  

Búseturéttir til sölu

LINDASÍÐA 25  603 AKUREYRI
GULLFALLEGT ENDARAÐHÚS Á EINNI HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Á  
EFTIRSÓTTUM STAÐ Á AKUREYRI.
TIL SÖLU BÚSETURÉTTUR (BÚMENN 50 ÁRA OG ELDRI) Í LINDASÍÐU 25

Eignin er 95,1 fm ásamt 32,7 fm bílskúr. Samtals 127,8 fm. 
Forstofa, flísar og fataskápur,
Þvottahús er inn af forstofu, flísar á gólfi, góð innrétting í þvottahúsi..
Stofa og eldhús í opnu rými, parket á gólfi, þaðan er útgengt á steypta 
skjólgóða verönd. 
Eldhús, parket á gólfi, ljós innrétting, flísar á milli skápa. 
Svefnherbergi eru tvö, parket á gólfum og fataskápur í öðru þeirra.
Geymsla er með parketi á gólfum og glugga og fataskáp. 
Baðherbergið, er flísalagt í hólf og gólf, hvít innrétting og stór sturta 
með glervegg. 
Bílskúr innangengt úr þvottahúsi, flísar á gólfi, bílskúrshurðaopnari.  
Háaloft er fyrir ofan bílskúrinn.
- Mánaðarleg gjöld eru um kr: 160,000.
- Ásett verð fyrir búseturétt íbúðar er kr: 20.000.000

Hólmvað 8, íbúð 304
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 8  í Norðlingaholti.  Eignin er á 3 
hæð í fjölbýli með fallegu útsýni. Hún er 3 herbergja, 95,0 fm að stærð 
með stæði í bílakjallara.

Ásett verð búseturéttarins er kr.9.300.000,- og mánaðarlegt búsetugjald 
miðað við 1.ágúst, er kr.217.308.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna-
og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð í búseturét-
tinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-
5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 

Hólmvað 6c
Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 6c, í Norðlingaholti.  Eignin er í 
raðhúsi og er 2 herbergja, 81,0 fm að stærð. Íbúðin er nýmáluð og á 
henni er nýtt parket.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.900.000,- og mánaðarlegt búsetugjald 
miðað við 1.ágúst, er kr.220.838.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- 
og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera tilboð í búseturétt-
inn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 

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

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

Tilboðseyðublað er hægt að  
nálgast á heimasíðu Búmanna; www.bumenn.is

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir



Vesturgata 50a, 101 Rvk., 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 20/8 KL. 16:30-17:00.

Vönduð og vel skipulögð  4ra herb. 85,9 fm íbúð á þriðju hæð (íbúð 301) 
í lyftublokk með frábæru útsýni. Íbúðinni fylgir stæði fyrir framan hús. 
Forstofa með fataskáp. Þrjú svefnherbergi öll með parketi á gólfum og 
skápum. Baðherbergi flísalagt. Eldhús með fallegri ljósri innréttingu. 
Rúmgóð stofa, sólríkar suðursvalir. Mikið útsýni. Verð 47,5 millj.  
Opið hús þriðjdaginn 20. ágúst kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Dynjandisvegur, 801 Selfoss, 
HEILSÁRSHÚS NÁLÆGT SKÁLHOLTI. 

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

Furugrund 36, 200 Kópavogur, 
4RA HERBERGJA Á 1. HÆÐ.

Furugrund 36, 200 Kópavogur, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð auk 
35,9 fm rýmis í kjallara sem að hluta er nýtt sem sér geymsla og 
annar hluti  hefur verið innréttað sem íbúð en er geymsla samkvæmt 
skráningu. Eign með mikla möguleika á þessum eftirsótta stað í 
Kópavogi.  
Verð 47,9 millj.

Fellsmúli 2, 108 Reykjavík, 
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ.

Eldhús með fallegri eldri innréttingu, rúmgóð stofa, suðursvalir. Tvö 
svefnherbergi , skápur í öðru þeirra. Baðherbergi með sturtuklefa, 
flísar á gólfi og tengt fyrir þvottavél. Harðparket á öllum gólfum nema 
á baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara hússins. Sameiginlegt þvottahús. 
Mjög góð staðsetning, stutt í verslanir, leikskóla, skóla og íþróttahús. 
Verð 39 millj.

Hringbraut 101, 101 Rvk., 
2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ. 

Hringbraut 101. Góð 46,6 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð til hægri ásamt 
7,6 fm geymslu í kjallara, samtals 54,2 fm. Húsið, lóðin og sameignin 
lítur vel út eftir endurbætur. Góðar svalir. Stórt sameiginlegt þvottahús 
í kjallara. Parket, flísar og korkur á gólfum.  
Verð 29,9 millj. Laus við kaupsamning.

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.

 - Sérbýlum  
á höfuðborgarsvæðinu á skrá fyrir 
áhugasama kaupendur.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

Háholt 14, Mosfel lsbær 
Sími : 588 5530 • GSM 897 0047 • berg@berg. is • w w w.berg. is

Bjartahlíð. Opið hús í dag  kl. 17.30-18.00 
Glæsileg 107 fm. íbúð á 3ju hæð og efstu í mjög  góðu fjölbýli á vinsælum stað í Mosfellsbæ.  Vandaðar 

innréttingar. Parket og flísar. Sólskáli úr stofu. Stórar svalir í suðu. Stór gróin lóð með góðum bílastæðum. 

Eignin er laus fljótlega.  Verð. 45,5 m. 

Nýbýlavegur. 
Mjög vel staðsett og falleg 67 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli við Nýbýlaveg í Kópavogi.  Eikarparket á gólfum.  

Þvottahús inn af eldhúsi.  Björt stofa og stórar svalir í suður.  Húsið er í góðu viðhaldi.  Góð bílastæði. Garður í góðri 

rækt.  Verð.  34,9 m. 

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Sumarhús við Sogið. 
Glæsilegt heilsárshús á steypyum grunni.  Samtals 169 

fm.  Skiptist í ibúparhús á tveimur hæðum sem er 117.9 

fm.  Útihús með heitum potti og þvottahúsi inn af, 10,7 

fm. og bílskúr , 40.4 fm.  Allt mjög vandað með góðum 

innréttingum. Vandaður frágangur.  Fallegt útsýni yfir Sogið.  

Kjarrivaxið land.  Verð. 49.7 m. 

Dalatangi.  
Glæsilegt 87 fm. raðhús á vinsælum stað í rólegu og 

skjólgóðu hverfi Mosfellsbæ.   Góðar innréttingar.  Parket 

og flísar. Allt fyrsta flokks. Útgengt á sólpall í suður. Fallegur 

garður í góðri rækt.  Afar snyrtileg og falleg eign.   
Verð. 48,9 m.  . 

Holtsvegur við Meðalfellsvatn.
86,4 fm. sumarhús við Meðalfellsvatn í Kjós.  rekin hefur 

verið ferðaþjónusta í tveimur húsum auk gestahúss.  Góða 

aðkoma og góðir tekjumöguleikar. Góð staðsetning og 

næg bílastæði.  

Verð. 32 m. 

Norðurgrafarvegur á Esjumelum. 
el staðsett 1000  fm. stágrindarhús sem er í smíðum.  

Þak ákomið og búið að  klæða húsið.  Hurðir íkomnar.    

Gatnagerðargjöld eru   greidd.   Stór og góð lóð. 3000 fm.  

Getur  hentað undir ýmsa starfsemi.  Nýr dúkur á þak

Grundartangi. 
Vel staðsett 223 fm. einbýli  við Grundartanga Mosfellsbæ.   

Gott skipulag.  Tvöfaldur bílskúr á neðri hæð,   47 fm.  

4 svefnherbergi.  Stór stofa með stórum  arni. Flott 

baðherbergi og gestasnyrting. Stórar svalir í vestur. 

Verð. 85 m. 

OPIÐ HÚS

Ritarar, gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is



FYRSTA SKREFIÐ ÞEGAR ÞÚ VILT SELJA FASTEIGN 

s. 616 8880 • sos@eignalind.is Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna  

í rúm 30 ár
ellert@eignalind.is

simi  893 4477

Erlendur Davíðsson  
löggiltur fasteignasali 
og verðbréfamiðlari.

 Sími 8970199

Embla Valberg
löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari.
embla@eignalind.is

sími 7662-4577

Heiða Guðmundsdóttir 
Hdl. löggiltur fasteignasali

Sími 779 1929
heida@eignalind.is

Einar Pálsson
Eignalind Akureyri

Löggiltur fasteignasali 
einar@eignalind.is

Sími 857-8392
FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA

Pantaðu verðmat á www.Verdmat.is

íSími
568 2444

Sími
568 2444

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

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Bjart og vel skipulagt skrifstofu/atvinnuhúsnæði á 2.hæð í þriggja hæða 
húsi á þessum eftirsótta stað.  Stærð 91,2 fm + sameign.  Húsnæðið skiptist í 
móttöku, þrjú rúmgóð herbergi, kaffistofu og skjalageymslu, Linoleumdúkar 
á gólfum. Sameiginlegar snyrtingar á hæðinni.  Mjög vel staðsett og stutt í 
flesta þjónustu.  Til afhendingar við kaupsamning.  Verð: 29,8 millj. 

SUÐURLANDSBRAUT 46, 108-REYKJAVÍK
Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

 

LYNGÁS 1,  210 GARÐABÆ

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

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.  V. frá 36,9 m
Opið hús mánudaginn 19. ágúst milli kl. 17:00 og 17:45
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs s. 694 6166, herdis@eignamidlun.is 
og Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

BREKKUGATA 22-24, 210 GARÐABÆ

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Brekkugata 22-24 eru 200 fm parhús. Húsin eru á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Birt flatarmál skv. teikningum er 200,8 fm, þarf af er 
bílskúr 26 fm. Húsin afhendast á byggingarstigi 4 - fokheld bygging að 
innan en fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Afhendist í september. 
V. 59,9 m.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 
 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Súluhöfði 23 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús mánudaginn 19. 
ágúst frá kl. 18:00 til 18:30 
Mjög falleg 121,1 m2, 3ja 
herbergja neðri hæð með sérinngangi. Eignin skiptist í tvö svefn-
herbergi, forstofuhol, baðherbergi með sánaklefa, þvottahús/
geymslu, sjónvarpshol, eldhús og stofu. Stór timburverönd er við 
húsið í suðvesturátt og sér hellulagt bílaplan og hellulögð göngu-
leið að íbúðinni.  
Falleg eign á vinsælum stað, stutt í skóla, leiksskóla, sund, líkams-
rækt og á gofvöll. V. 54,9 m.

OPIÐ HÚS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Leitum að einbýli/parhúsi eða raðhúsi í Foldahverfi-Hamra-
hverfi eða Húsahverfi,
Traustur leigutaki. 
Leigutími æskilegur 2 ár.
Vinsamlega hafið samband við Dan Wiium lögm. og lögg. 
fasteignasala S: 896-4013 eða dan@kjoreign.is

FASTEIGN Í GRAFARVOGI 
ÓSKAST TIL LEIGU

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is





Ég tek með mér kanarískan 
mat á námskeiðið og fer með 
fólk til Kanaríeyja í huganum, 

enda felst stærstur hluti ferðalags 
í því að spá og spekúlera og láta 
sig hlakka til. Það er ekki minna 
virði en ferðalagið sjálft og sjálf 
eyði ég miklum tíma í að lesa mér 
til um staði og kynna mér landið 
því það eykur enn á upplifunina 
að vita hverju maður á von á,“ segir 
Snæfríður sem gefur nemendum 
sínum hugmyndir um ævintýra-
lega bíltúra og gullfallegar göngu-
leiðir á vinsælustu sólarströndum 
Íslendinga á Kanaríeyjum.

Snæfríður féll fyrir töfrum 
Tenerife þegar hún fór þangað 
fyrst í sólarlandaferð og síðastlið-
inn vetur hafði hún þar vetursetu 
með eiginmanni sínum og þremur 
dætrum.

„Tenerife er heillandi áfanga-
staður sem hefur upp á svo miklu 
meira að bjóða en bara sólskin, 
strendur og sundlaugarbakka. 
Því er synd hversu margir ferða-
menn missa af ævintýralegri hlið 
eyjunnar með sínu fjölbreytta 
landslagi, frábæru gönguleiðum og 
möguleikum til útivistar, náttúru-
skoðunar og afþreyingar fyrir alla 
fjölskylduna,“ upplýsir Snæfríður 
um eyjuna sem er aðeins 2.034 fer-
kílómetrar, eða fimmtíu sinnum 
minni en Ísland og aðeins 100 kíló-
metra löng og 50 kílómetrar þar 
sem hún er breiðust.

„Tenerife er bæði lítil og greiðfær 
og á einum og sama deginum er 
hægt að liggja í sólbaði, ganga í 
gegnum rakan regnskóg eða þurr-
an furuskóg, skoða pýramída, 
draugaþorp og höfrunga, ganga 
á hrauni eða í gegnum ávaxta-
akra og snerta snjó. Malbikuð 

hraðbraut liggur utan um alla 
eyjuna og meira að segja fjall-
vegir eru malbikaðir þótt sumir 
séu seinfarnir og kræklóttir þar 
sem er brattast, en hæsta fjall 
Spánar, Pico del Teide, er einmitt á 
Tenerife,“ segir Snæfríður.

Persónulegra ferðalag
Námskeið Snæfríðar sækja jafnt 
ferðalangar sem hafa sótt Kanarí-
eyjaklasann heim og þeir sem 
hyggja á ferðalög þangað, en líka 
þeir sem vilja sækja sér þekkingu 
og fróðleik.

„Fyrra námskeið haustsins er 
innblástur fyrir hinn almenna 
ferðalang sem langar að kynnast 
Tenerife betur. Flestir verða hissa 
á því hvað eyjan hefur upp á margt 
að bjóða og þótt ég hafi farið 
árvisst til Tenerife á undanförnum 
árum er ég alltaf að sjá og upp-
götva eitthvað nýtt. Heimamenn 
eru þægilegir við að eiga, glaðlynt 
fólk sem býr til góðan mat og gott 
vín og verðlagið er allt annað þegar 
farið er út fyrir aðalferðamanna-
svæðin. Því er gaman að færa sig 
um, upp í fjöllin og yfir á norður-
hluta eyjunnar þar sem heima-

menn búa og sjá hvað þeir fást við. 
Þar opnast nýtt landslag, arki-
tektúr, saga og matarmenning,“ 
útskýrir Snæfríður sem gefið hefur 
út ferðahandbækurnar Tenerife 
ævintýraeyjan og Tenerife krakka-
bókin með áherslu á afþreyingu 
fyrir fjölskyldufólk.

Í október heldur hún nám-
skeið um eyjuna Gran Canaria hjá 
Endurmenntun.

„Gran Canaria hefur lengi verið 
vinsæl meðal Íslendinga og þótt sú 
eyja eigi margt sameiginlegt með 
Tenerife, eins og margar göngu-
leiðir og fagra náttúru, hefur hvor 
eyja sín sérkenni og sjarma. Margir 
standa í þeirri trú að Kanarí sé 
staður eldri borgara en þar er ekki 

síður að finna alls konar afþrey-
ingu fyrir fjölskyldufólk, marga 
dýragarða, skemmtigarða og 
vatnsrennibrautagarða, sem eru 
ekki síðri en á Tenerife.“

Á nýárinu heldur Snæfríður svo 
námskeið um íbúðaskipti.

„Íbúðaskipti er ótrúlega 
skemmtilegur og öðruvísi ferða-
máti. Maður öðlast allt aðra sýn á 
landið sem maður heimsækir og 
myndar persónulegri tengsl við 
heimamenn. Íbúðaskipti eru auk 
þess betri nýting á því sem er til í 
heiminum og sannarlega vist-
vænna að nota tómt hús ferðalangs 
þegar hann fer að heiman en að 
láta það standa autt. Á tímum 
flugviskubits og umræðu um 

mikla mengun flugvéla getum 
við kannski breytt ferðavenjum 
okkar með að nota hús hvert 
annars í heiminum, dvelja lengur 
á hverjum stað og reynt að skilja 
eitthvað eftir hjá heimamönnum,“ 
segir Snæfríður sem hlakkar mjög 
til námskeiðanna fram undan.

„Það er gaman og gefandi að 
veita fólki innblástur og sjálf hef 
ég fengið góðar hugmyndir frá 
nemendum mínum sem farið hafa 
til Kanaríeyja og upplifað hluti 
sem ég vissi ekki um. Þeir sem 
koma eru áhugasamir og líf leg 
umræða skapast á skemmtilegri 
kvöldstund.“

Bækurnar Tenerife ævintýraeyjan 
og Tenerife krakkabókin fást í 
Eymundsson og á síðunni lifider-
ferdalag.is

Til Tenerife 
í huganum
Ferðabókahöfundurinn Snæfríður 
Ingadóttir stendur fyrir þremur ör-
námskeiðum hjá Endurmenntun í 
haust og vetur; um leyndardóma 
Tenerife, Kanaríeyjar og íbúðaskipti.

Hér stendur Snæfríður á einni af fögrum gönguleiðum á náttúruverndarsvæðinu Anaga á nyrsta odda Tenerife.

Snæfríður dvaldi vetrarlangt með fjölskyldu sinni á Tenerife þar sem 
dæturnar gengu í skóla og lærðu að tala reiprennandi spænsku.

Snæfríður segir alla sem heimsækja 
Tenerife verða að smakka geitaost.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Þetta þykir Snæfríði 
nauðsynlegt að gera á 
Tenerife:
1. Smakka geitaost.
2.  Ganga frá Santiago del Teide 

niður í þorpið Masca. Það 
er ein fallegasta gönguleið 
eyjunnar.

3.  Heimsækja miðbæ San 
Cristóbal de La Laguna sem er 
á heimsminjaskrá Unesco.

4.  Panta Barraquito-kaffi á 
næsta kaffihúsi.

5.  Fara út að borða á Guach-
inches sem eru óhefðbundin 
veitingahús rekin af vínrækt-
endum.
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-  Í  fararbroddi  á  svið i  s ímenntunar 

Tileinka þér núvitund í lífi og uppeldi?

Styrkja þig á samfélagsmiðlum?

Efla leiðtogahæfni þína?
Tileinka þér betri  fundarmenningu?

N á  b e t r i  t ö k u m  á  e x c e l ?

Geta gert  þ itt  e ig ið  h laðvarp?

Skipuleggja fjármálin þín betur?
Kryfja málefni sögunnar og samtímans í góðum félagsskap?

Fræðast um spennandi staði?
Dýpka skilning þinn á bókmenntaarfinum?

Bæta lífsgæði þín og lífsstíl?
Læra nýtt og spennandi tungumál?

Uppfæra tækniþekkinguna?



Frakkar vonast til 
að bannið komi í 

veg fyrir hvers kyns 
of beldi í skólum. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Nemendur sem hafa útskrif-
ast frá Söngskólanum í 
Reykjavík starfa núna um 

allan heim. Söngskólinn útskrifar 
nemendur með ýmsar prófgráður 
en boðið hefur verið upp á söng-
nám fyrir stúlkur og drengi, allt 
frá tíu ára aldri. Að sögn Ásrúnar 
Davíðsdóttur aðstoðarskólastjóra 
hefur eftirspurn eftir námi fyrir 
yngri nemendur aukist mikið og 
verður því aldurinn lækkaður 
niður í átta ára.

„Stór þáttur í náminu er þjálfun 
í því að koma fram og tjá sig, í 
söng, leik og hreyfingum,“ útskýrir 
Ásrún. „Ungdeildir skólans hafa 
undanfarin ár tekið þátt í alls 
konar uppfærslum. Þau hafa flutt 
ýmiss konar tónlist sem vinsæl 
er hjá þessum aldurshópum, ekki 
síst þar sem einnig er lagt upp 
úr leikrænni þjálfun, dansi og 
hreyfingum. Meðal annars hafa 
krakkarnir sett upp stytta útgáfu 
af Ávaxtakörfunni eftir Þorvald 
Bjarna. Sýningin var sett upp í 

samvinnu við Barnamenningar-
hátíð í Reykjavík,“ segir hún.

„Ungdeildin tók einnig þátt í 
jólatónleikum Eivarar í Hörpu en 
uppselt var á alla tónleikana. Nem-
endur Ungdeilda ljúka yfirleitt 
grunnprófi áður en þeir f lytjast 
í almenna deild skólans þegar 
þau ná 16 ára að aldri. Námið 
veitir nemendum ómælda gleði og 

byggir upp sjálfstraust, ungviðið 
bókstaflega blómstrar og það 
kemur ljóslega fram á tvennum 
tónleikum sem deildin heldur 
árlega, auk uppfærslna sem þau 
taka þátt í með Nemendaóperu 
skólans,“ bætir Ásrún við.

„Stór þáttur í námi nemenda 
við Söngskólann er þjálfun í 
að koma fram á tónleikum en 

Vetrarstarf Söngskólans að hefjast

Söngskólinn í Reykjavík er í fallegu húsi að Laufásvegi 49-51.

Soffía H. Bjarn-
leifsdóttir, 
Ásrún Davíðs-
dóttir og Viðar 
Gunnarsson 
voru að vinna 
við undirbúning 
skólaársins 
þegar ljós-
myndarann bar 
að garði.   
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Skólayfirvöld í Noregi segja 
að farsímabannið hafi 
virkað mjög vel. Nemendur 

spjalla frekar saman og félagslegt 
líf er mun betra. Í skólunum hafa 
verið sett upp svokölluð síma-
hótel. Það eru eiginlega skópokar 
sem geyma símana á meðan á 
skólatíma stendur. Skópokarnir 
eru læstir inni í skáp á kennara-
stofunni. Nemendur fá símana til 
baka að loknum skóladegi.

Netsíða NRK, norska ríkisút-
varpsins, gerði könnun meðal 
eitt þúsund skólastjóra í Noregi 
og spurði um notkun farsíma á 
skólatíma. Í ljós kom að fjórir 
af hverjum fimm höfðu bannað 
notkun á þeim í skólanum. Spurt 
var bæði hjá skólastjórum grunn- 
og framhaldsskóla. Í nokkrum 
skólum máttu nemendur nota 
símana í frímínútum en urðu að 
skila þeim þegar kennsla hófst að 
nýju.

Um 80% banna alfarið síma-
notkun í skólunum. Hjá 74% 
máttu nemendur koma með 

símana með sér en urðu að leggja 
þá inn á símahótelið á skólatíma. 
Um 70% skólastjóra sögðu að 
bannið hefði haft jákvæð áhrif á 
félagslíf innan skólans. 80% sögðu 
að símaleysið hefði jákvæð áhrif 
á námið. Ekki voru allir vissir um 

Skólar víða um heim banna farsíma
Fjórir af fimm skólum í Noregi hafa bannað farsímanotkun hjá nemendum. Mikil umræða hefur 
orðið um notkun á snjallsímum í skólum eftir að frönsk yfirvöld bönnuðu alfarið notkun þeirra. 

Það eru ekki 
allir sáttir við að 
láta farsímann 
af hendi í skóla-
stofunni. 

Söngskólinn í 
Reykjavík hefur 
útskrifað hátt á 
fimmta þúsund 
nemendur frá því 
hann hóf starf-
semi árið 1973. 
Garðar Cortes er 
stofnandi skólans 
og skólastjóri frá 
upphafi. Áheyrn-
arprufur í Söng-
skólanum fara 
fram síðar í ágúst.

náminu fylgir að sjálfsögðu 
fræðsla í öllum greinum er snúa 
að tónlist og f lutningi hennar, 
eins og tónfræði, tónheyrn, 
nótnalestri, fræðslu um sögu tón-
listar og f lutning í aldanna rás. 
Allir nemendur þjálfast í að koma 
fram og syngja fyrir áheyrendur 
og fá tilsögn þar að lútandi, bæði 
í einkatímum og fyrir samnem-
endur. Nemendur sem komnir eru 
í framhaldsdeild, taka þátt í upp-
færslum Nemendaóperu Söng-
skólans, sem hefur verið starfrækt 
frá árinu 1982. Settar hafa verið 
upp hátt í 50 uppfærslur, bæði í 
Reykjavík og á ýmsum stöðum á 
landsbyggðinni. Sýning síðasta 
skólaárs var Þinn Falstaff sem 
byggð var á óperu atriðum eftir 
Mozart, Beethoven, Verdi og 
Bizet. Sýningin var sýnd bæði í 
Iðnó í Reykjavík og Hofi á Akur-
eyri en auk þess hefur Nemenda-
óperan sýnt í Hörpu, Leikhús-
kjallaranum, Salnum Kópavogi 
og Íslensku óperunni ásamt f leiri 
stöðum,“ upplýsir Ásrún.

„Fyrir utan almennt söngnám 
býður skólinn upp á ýmis nám-
skeið. Má þar nefna söngnámskeið 

utan venjulegs vinnutíma fyrir 
söngáhugafólk á öllum aldri, ýmis 
meistaranámskeið og fyrirlestra 
fyrir söngnemendur, söngvara 
og söngkennara. Í vetur mun 
óperudeild skólans taka upp þá 
nýbreytni að vera með „galakvöld“ 
þar sem nemendur koma fram 
á búningatengdum tónleikum,“ 
bætir hún við.

Söngskólinn í Reykjavík 
var fyrstu 5 árin staðsettur að 
Laufásvegi 8, þá flutti hann að 
Hverfisgötu 45. Þaðan flutti hann 
á Snorrabraut 54 en síðastliðinn 
vetur fékk skólinn nýtt aðsetur að 
Laufásvegi 49-51. „Skólinn er núna 
staðsettur í yndislegu umhverfi 
sem varð kveikja að útitónleikum 
hjá okkur. Nemendur sungu fyrir 
nágranna og aðra gesti og oft varð 
úr skemmtilegur fjöldasöngur. 
Við buðum upp á heitt súkkulaði 
og stemmingin var frábær,“ segir 
Ásrún. „Tónleikarnir gengu undir 
nafninu UNDIR HLYNI þar sem 
við erum með verðlaunahlyn hér í 
garðinum,“ segir hún.

Ásrún minnir á að seinni 
partinn í ágúst fari fram áheyrnar-
prufur hjá Söngskólanum. „Þá er 
hlustað eftir því hvort röddin er 
óskemmd og með góða þroska-
möguleika á söngsviðinu. Einnig 
þarf gott tóneyra. Undirbúnings-
menntun hjálpar til þótt hún sé 
ekki skilyrði fyrir inngöngu.

Margir nemendur Söngskólans 
hafa skapað sér stóran sess í 
óperuheiminum og má meðal 
annars nefna Kristin Sigmunds-
son, Garðar Thór Cortes og Þóru 
Einarsdóttur. Einnig hafa margir 
þekktir söngvarar í rytmísku 
deildinni stundað nám við Söng-
skólann eins og Emilíana Torrini, 
Eivör Pálsdóttir, Kristjana Stefáns-
dóttir, Sigríður Thorlacius og 
Svavar Knútur.

Nánar má fræðast um starf 
skólans á heimasíðunni www.
songskolinn.is. Skrifstofan er opin 
frá 10-16 og síminn er 552 7366.

að setja ætti lög í landinu sem 
banna farsíma í skólum. Fjórir af 
fimm skólastjórnendum sögðu 
að börnin fengju símann í hendur 
ef erindið væru mjög áríðandi. 
Nær allir sögðu að foreldrar væru 
jákvæðir á bannið.

Sveitarstjórnarkosningar verða 
í Noregi í september en bæði Erna 
Solberg forsætisráðherra og Jan 
Tore Sanner menntamálaráðherra 
hafa talað um að farsímabann 
í skólastofum verði eitt af þeim 
málum sem munu koma upp í 
kosningabaráttunni. Ekki eru 
þó allir sáttir við algjört bann 
með lögum. Sumir vilja meina 
að komið geti upp tilvik þar sem 
síminn gæti verið hjálpartæki við 
námið. Skólastjórnendur ættu að 
hafa valdið til að banna símana 
þótt stjórnmálamenn séu ekki að 
skipta sér af því, segja aðrir.

Í Frakklandi, þar sem nú ríkir 
algjört bann við farsímanotkun í 
skólum, er vonast til að það komi 
í veg fyrir einelti, áreitni, þjófnað 
og of beldi á skólalóðinni. Að auki 
er banninu ætlað að koma í veg 
fyrir sendingar á kynferðislegum 
myndum. Um 90% franskra barna 
eiga farsíma.

Hér á landi hefur umræða 
komið upp um farsímanotkun 
barna á skólatíma. Nokkrir skólar 
hafa þegar tekið upp algjört far-
símabann í skólanum. Búast má 
við að umræðan verði meiri nú 
þegar skólarnir taka til starfa á 
nýjan leik.
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FFrráááábbbbæærrrr þþæææggiinnnnddi, veel
bóóllssttrraaððaarr aaxxllaarróóllaar
oogg bbaakk

Frábær þægindi, vel
bólstraðar axlarólar
og bak

GGóóðððð og vveel vvaarriiinn hhhóóóllllfff
fffyyyyrrriirrrr ttttöööölllvvvuu ooogggg ssppjjallddttööööööölllvvvuu
Góð og vel varin hólf
fyrir tölvu og spjaldtölvu

óóllff ffyyrriirr  vattttnnnnnnnsssssssssffffffllööööööööööösssssssssskkkkkkuuuuuuuuuuuHHHHHHHóóóóóHólf fyrir vatnsflösku

rað hóllfff fffffffyyyyyyyyrrrrrriirrrrrSSér fóðr
u eða símmmmmmaaaaaaagleraug

Sér fóðrað hólf fyrir
gleraugu eða síma

gilegt handffanngÞægÞægilegt handfang

rrrrkkkir, endingargóóóóðððððððiiiiirrrrrSSSStttteeeerrrr
ffffffflllllllooooooottttttttttttttiiiiiirrrrrroooogggggg  fffffff

Sterkir, endingargóðir
og flottir

TTTThee NooNNN rtrthh FaaFacecce Borealisss bbbakpooki
VeeVV rðr 114.4 99990 0 krrrkr....

The North Face Borealis bakpoki
Verð 14.990 kr.
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Frábært verð á bakpokum fyrir skólann og ferðalagið.

Bakpokar sem vit er í

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is

TNNF BeBerkrkkkkeeele eeeeyeyee
Verð 8.99999999099 kkkkkkr.r.
TNF Berkeley

Verð 8.990 kr.

TNF Boorreeaalliiis CClassic
VVeVeVeVeVeVerðrðrð 144...9999900 0 kr.

TNF Borealis Classic
Verð 14.990 kr.

TNNFF RuR thsaacc
Verð 14.990 0 krkr..

TNF Ruthsac
Verð 14.990 kr.

TNTNF F ToTotete
VeVeVeerðrðrððð 88888 99.99.9.9909090 kkkrr.r..

TNF Tote
Verð 8.990 kr.

TNFF RoRoR dedeyyyy
VeVerðrð 99999.9.9999090900090 kkkkkr.r.

TNF Rodey
Verð 9.990 kr.

TNNF Vault
VeVerð 9.9909  kr.

TNF Vault
Verð 9.990 kr.



Það er mjög sjald-
gæft að maður sjái 

spunalið sem saman-
stendur eingöngu af 
stelpum eða bara að 
helmingurinn af liðinu 
séu stelpur.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

NÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG 
FULLORÐNA

JL HÚSINU VIÐ HRINGBRAUT 
MIÐBERGI Í BREIÐHOLTI
KORPÚLFSSTÖÐUM

SKRÁNING ER HAFIN

Þetta er námskeið, bara fyrir 
stelpur, sem hafa lokið 
þremur grunnnámskeiðum í 

Haraldinum,“ segir Björk.
Haraldurinn eru spunanám-

skeið sem haldin hafa verið reglu-
lega undanfarin ár og segir Björk 
að í Haraldshópnum á Facebook, 
hóp fyrir þá sem hafa tekið eitt eða 
fleiri Haraldsnámskeið, séu um 

það bil 700 manns og hópurinn fer 
stækkandi.

„Okkur Steineyju fannst mikil 
vöntun á námskeiði fyrir stelpur 
þar sem þær fá nóg pláss. Við 
þurfum alltaf að sanna okkur 
miklu meira. Sanna að við séum 
fyndnar og að við sem konur 
höfum rétt á því að gera eitthvað 
fyndið,“ segir Björk um ástæðu 
þess að þær ákváðu að halda þetta 
námskeið.

„Við erum að kenna nýtt form og 
nýjar æfingar sem hafa ekki verið 
kenndar á Haraldsnámskeiðum 
áður. Við erum báðar búnar að 

læra úti. Ég í New York og LA og 
Steiney í LA. Þannig að okkur lang-
aði að deila því sem við höfum lært 
með öðrum,“ segir Björk.

Námskeiðið heitir Set bitch free 
og Björk segir að hugsunin með því 
sé að skapa umhverfi fyrir konur 
til að vera eins og hún orðar það 
„boss ass bithces“ eða til að hleypa 
tíkinni út eins og mætti orða það á 
íslensku.

Bransinn er mjög karllægur
„Úti í LA þá er bransinn mjög karl-
lægur eins og alls staðar annars 
staðar. Það er mjög sjaldgæft að 
maður sjái spunalið sem saman-
stendur eingöngu af stelpum, eða 
bara að helmingurinn af liðinu séu 
stelpur. Við Steiney vorum farnar 
að upplifa þetta smá á Íslandi líka. 
Okkur langar að sýna fram á að 
stelpur hafa áhuga á spuna. Það er 
alls ekki satt sem sumir segja að 
stelpur hafi bara ekki áhuga, þess 
vegna séu svona fáar stelpur að 
sýna spuna,“ segir Björk.

Björk segir að færri hafi komist 
að á námskeiðinu hjá þeim en 
vildu. En námskeiðið er nýfarið af 
stað. „Það eru liðnar tvær vikur af 

því en það er fjórar vikur í heild, 
tvisvar sinnum í viku. Við verðum 
örugglega með svona námskeið 
aftur. Það er augljóst að stelpur 
eru fyndnar. Þær vilja læra og vilja 
verða betri svo þetta er fáránleg 
afsökun að segja að stelpur hafi 
ekki nógu mikinn áhuga.“

Að sögn Bjarkar dugar þó 
ekki fyrir stelpur að vera dug-
legar ef það er ekki pláss fyrir 
þær í spunanum. „Kerfið þarf að 
breytast. Það þarf að koma til móts 
við okkur og búa til pláss. Okkur 
Steineyju langar að gera meira af 

því. Okkur langar til dæmis að búa 
til spunahóp þar sem meirihlutinn 
er stelpur.“

Námskeiðið hvatning fyrir 
konur
Björk segist vonast til að þær 
konur sem eru á námskeiðinu hjá 
þeim núna skrái sig í áheyrnarpróf 
fyrir sýningarhóp Improv Ísland 
og þannig jafnist kynjahlutfallið 
á sýningum hjá félaginu sem hafa 
verð sýndar við miklar vinsældir í 
Þjóðleikhúskjallaranum undan-
farin ár yfir vetrartímann og í 
Tjarnarbíó á sumrin.

„Um 30 prósent þeirra sem 
hafa verið að sýna í sýningarhópi 
Improv Ísland síðustu ár eru konur 
og það verður að breytast. Ég vona 
að námskeiðið verði hvatning fyrir 
konur til að mæta í prufurnar og 
rústa þeim. Þessi hópur sem við 
erum með er ótrúlega flottur. Þetta 
eru ótrúlega skemmtilegar og 
fyndnar stelpur. Ég er mjög spennt 
að sjá framhaldið. Spunasamfélag-
ið er alltaf að stækka. Vonandi eiga 
eftir að bætast við fleiri spuna-
hópar sem innihalda meirihluta 
stelpna, það væri óskandi.“

Augljóst að 
stelpur eru 
fyndnar
Spunaleikkonurnar Björk Guðmunds-
dóttir og Steiney Skúladóttir hafa 
lært spunaleik í New York og Los 
Angeles. Þær halda þessa dagana 
námskeið í spuna fyrir konur. Nám-
skeiðið er á vegum Improv Ísland.

Þær Steiney og Björk vilja fjölga konum sem sýna á spunaleiksýningum.
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GULTGULT
HVAÐ ERHVAÐ ER

og kemur þér í skólann 
fyrir aðeins 4.408 krónur 

á mánuði?

*Árskort fyrir nema 18 ára og eldri + Zipcar áskrift kostar 52.900 kr. Hægt er að dreifa greiðslum.



Það þarf að vera 
meira svigrúm til 

leiks í náminu. Það 
myndi auk þess bæta 
hegðun. 

Það eru líklega mörg börn sem bíða 
með eftirvæntingu eftir að skólinn 
byrji á nýjan leik. 

Grunnskólar verða settir 
að nýju fimmtudaginn 
22. ágúst. Þá hefst skólastarf 

að nýju eftir sumarfrí. Gott er að 
undirbúa börnin á næstu dögum 
því svefnvenjur vilja oft fara for-
görðum yfir sumartímann. Rétt 
væri að byrja strax í dag að breyta 
svefnhegðun, fara snemma í rúmið 
og vakna fyrr. Rúmlega 15 þúsund 
nemendur stunda nám í grunn-
skólum Reykjavíkur í vetur, þar af 
um 1.500 sem eru að hefja skóla-
göngu í fyrsta sinn.

Það er væntanlega mikil til-
hlökkun og jafnframt kvíði í 
hugum barna sem eru að stíga 
sín fyrstu skref í skólagöngunni. 
Í grunnskóla reynir meira á sjálf-
stæði barna en á leikskóla. Þess 
vegna þarf að leiðbeina börnunum 
að takast á við nýtt verkefni, 
umhverfi og að mæta nýjum and-
litum. Börnin þurfa að læra að fara 
eftir fyrirmælum kennara og hlýða 
þegar bjallan hringir. Velja þarf 
skólatösku við hæfi barnsins, hún 
á ekki að vera of stór eða of þung. 
Ekki síst þarf foreldri að kenna 
barninu góða leið í og úr skóla og 
fara yfir leiðbeiningar sem varða 
umferðaröryggi. Fyrst í stað skal 
fylgja barninu og kenna því um 
leið. Veljið örugga gönguleið.

Að byrja í skóla

Samkvæmt norskri rannsókn 
eru framhaldsskólanem-
endur margir mjög stressaðir 

í námi. Stúlkur eiga frekar við 
streitu að etja en strákar. Útlit er 
einn stressþáttur ungmennanna. 
Margir upplifa lítinn stuðning 
heima fyrir eða finna fyrir aldurs-
árekstrum um ýmsa þætti í lífi 
þeirra. Góðir vinir skipta miklu 
máli og það þarf að vera tími til að 
hitta þá.

Of mikill heimalærdómur eykur 
stress og getur komið í veg fyrir 
eðlilegt félagslíf. Ef nemandi með 
metnað er undir væntingum í 
prófum getur það leitt til mikillar 
streitu. Þrýstingur frá foreldrum 
getur líka aukið stress og dregið úr 
námsánægju.

Stuðningur frá kennara er mjög 
mikilvægur ekki síður en foreldra.

Það þykir jákvætt að fólk er 
opnara fyrir vandamálum sínum 
og umræða um streitu er meiri 
en áður þekktist. Fyrir 30 árum 
var geð heilsa ungmenna ekki í 
umræðunni. Hins vegar er viður-
kennt að kröfur ungs fólks til eigin 
útlits og hæfileika hafa aukist 
mikið með tilkomu samfélags-
miðla.

Unglingar glíma 
við stress 

Það þarf að huga að  andlegri líðan 
unglinga á framhaldsskólastigi.

Leikur og nám ætti að vera til staðar 
fyrir börn sem eru að byrja í skóla.

Þegar börn byrja í skóla 5-6 ára 
eru þau ekki orðin nægilega 
þroskuð til að sitja kyrr í 

heila kennslustund. Norskur pró-
fessor sem er sérfræðingur á sviði 
líkamsræktar, segist hafa áhyggjur 
af mikilli setu ungra barna. „Það 
þarf að vera meira svigrúm til 
leiks í náminu. Það myndi auk 
þess bæta hegðun. Þar utan telur 
hann að meiri samvinna ætti að 
vera á milli leikskóla og grunn-
skóla. Börnin ættu að fara oftar 

í útileiki. Þannig væri hægt að 
sameina lærdóm og hreyfingu. Sex 
ára börn hafa þörf fyrir hreyfingu. 
Kennarar hafa hins vegar svarað 
því til að gerðar séu kröfur á þá um 

lestrar- og skriffærni barna strax á 
fyrsta skólaári. Ekki sé gefinn tími 
í skólatöflunni til að leika.

Það er ljóst að í framtíðinni 
verður skólastarfið rafrænna. Þess 
vegna er mjög mikilvægt að leggja 
áherslu á að börnin verði gagnrýn-
in, virk og skapandi. Skólastarfið 
þarf að horfa til breytinga í fram-
tíðinni og auka sköpunargleðina. 
Framtíðarskólinn verður rafrænn. 
Stafræn tækni gerir kleift að búa 
til skapandi og nýstárlegt nám.

Framtíðin er stafræn

Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili 
að Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Nám og kennsla 
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem listdansskóli á grunn- og 
framhaldsskólastigi. Nánari upplýsingar um nám við skólann er að finna á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

Kennslustaður: Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9.
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Kennsla hefst 4. september
Rafræn skráning er á jsb.felog.is. Nánari upplýsingar í síma 581 3730.

Jazzballett
Skemmtilegt og fjölbreytt dansnám fyrir stelpur 
og stráka frá 6 ára aldri.
Í boði eru byrjenda- og framhaldshópar á 
aldrinum 6-7 ára, 8-9 ára, 10-12 ára, 13-15 ára  
og 16 ára og eldri.
Uppbyggileg dansþjálfun sem  veitir nemendum 
útrás fyrir dans-  og sköpunargleði.  Unnið er með 
fjölbreytta tónlist í tímum. Frábært dansnám sem 
eflir og styrkir nemendur, bæði líkamlega 
og andlega.

Forskóli fyrir 3-5 ára
Skemmtilegt og þroskandi dansnám fyrir börn 
á aldrinum 3-5 ára. Dansgleði og hreyfifærni 
nemenda virkjuð í gegnum dans og leiki. 
Kennt er 1x í viku.

Vertu með í vetur!
Innritun fyrir haustönn stendur yfir á www.jsb.is
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Bílar 
Farartæki

NÝIR 2019 MMC OUTLANDER 
PHEV, BETRA VERÐ MEIRI 

BÚNAÐUR !
Sóllúga, Rockford hljóðkerfi, 
Hitakerfi á rafhlöðu, Leður/
Alcantara, ofl Intense útgáfan. Til 
grár, svartur og hvítur. Verð 5.190þ 
stgr / 5.450þ í skiptum. 5 ára ábyrgð. 
Sími 663-2430.

Bílagallerí bílasala
Sími: 663-2430

www.bílagalleri.is

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 til sölu

TIL SÖLU
Byggingarkrani - Liebherr 112 EC-H 
árg. 1992, með skoðun og í notkun. 
Áhugasamir hafi samband í síma 
533-5577.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

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

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

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

 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

 Spádómar

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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Til sölu stórt eldhúsborð, ísskápur 
og borðstofuskápur. Selst ódýrt ef 
selst strax. Má koma og sækja uppl 
s: 843-6599.

 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.

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU.
2 herb. íbúð að Lindarsmára, 
Kóp. Krafist er að 2 ábyrðarmenn 
ábyrgist leiguna eða bankaábyrgð, 
leiguverð er 160.000 á mán. 
Vinsamlegast sendið á netfangið 
smaar@frettabladid.is merkt “Leiga-
0819”

 Húsnæði til sölu

RÝMINGARSALA!
Nýtt 50 ferm. hýsi til afgreiðslu 
strax. Fullbúið, 2 herb. 2 
baðherbergi. Verð nú aðeins 6.9 
millj. uppl. 820-5181

 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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Betri Bílakaup 511 2777

Betri Bílakaup Eirhöfða 13 Sími : 511 2777

FJÓRÐUNGS afsláttur af sölulaunum af öllum 
seldum bílum af planinu í ágúst OG september!

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Ef þú ert með rétta 
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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FÓTBOLTI Það var stór stund í sögu 
knattspyrnunnar á Selfossi þegar 
kvennaliðið varð bikarmeistari 
í fyrsta skipti í sögu félagsins 
með 2-1 sigri gegn KR í úrslitaleik 
Mjólkurbikarsins á laugardaginn. 
Selfoss hafði tvisvar áður komist í 
bikarúrslit, árin 2014 og 2015, en í 
bæði skiptin varð Stjarnan ljónið í 
veginum.

Hól m f r íðu r Mag nú s dót t i r, 
sem skoraði fyrra mark Selfoss í 
leiknum, var ekkert viss um að hún 
ætlaði að taka slaginn þetta sumar 
þegar Selfyssingar höfðu samband 
við hana í vor. Forráðamönnum Sel-
foss tókst að búa þannig um hnút-
ana að Hólmfríður fann neistann 
á nýjan leik og hvorugur aðilinn 
hefur líklega séð eftir því á laugar-
dagskvöldið.

„Það er yndisleg tilfinning að 
standa uppi sem bikarmeistari og 
sigurtilfinningin er enn sterkari 
eftir að ég varð móðir. Eftir að ég 
átti strákinn minn fyrir ári þá 
verða allir sigrar sætari og mér líður 
alveg frábærlega á þessari stundu. 
Ég var ekkert viss um að ég myndi 
spila í sumar en ákvað það fimm 
dögum fyrir mót að vera með. Af 
þeim sökum er það ekki sjálfgefið 
að ég standi í þeim sporum að ég sé 
að fagna bikarmeistaratitli,“ sagði 
Hólmfríður í samtali við Frétta-
blaðið þegar sigurinn var í höfn 
og leikmenn og forráðamenn Sel-
foss voru að fagna því að liðið hefði 
brotið blað í sögu félagsins.

Sá ekki fyrir sér að vera í 
þessum sporum
„Fyrir ári síðan var ég rúmlega 100 
kíló, nýbúin að fæða barn í heiminn 
og hafði ekki sparkað í bolta síðan 
árið 2017. Staðan er allt önnur á 
þessum tímapunkti og mér líður 
of boðslega vel. Það hefur mikla 
þýðingu fyrir mig að taka þátt í því 
að vinna fyrsta bikarmeistaratitil-
inn í sögu Selfoss. Við erum nokkrar 
í liðinu sem ólumst upp á Hvolsvelli, 
aðrar frá Hellu og Hveragerði auk 
uppalinna Selfyssinga. Það mætti 
því segja að þetta sé góð blanda frá 
Suðurlandi sem er kjarninn í þessu 
liði,“ segir hún enn fremur um þær 
tilfinningar sem hún ber í brjósti á 
þessari innilegu sigurstundu.

„Það voru gildin í liðinu, sem 
eru liðsheild, barátta og að gefast 
aldrei upp, sem voru lykillinn að 
þessum sigri. Við vorum svo með 
þéttan stuðningsmannahóp á bak 
við okkur sem hjálpaði okkur að 
landa þessum titli. Þegar ég keyrði 
um Selfoss í morgun var fólk búið að 
flagga og ég fann virkilega fyrir því 
að samfélagið stóð á bak við okkur,“ 
segir Hólmfríður um leikdaginn.  

„Þetta bæjarfélag er engu líkt. 
Það skiptir engu máli hvort það er 
handbolti eða fótbolti, karlar eða 

konur, sem eiga í hlut. Þegar Sel-
fyssingar eru að berjast um bikara 
eða keppa um eitthvað þá mætir allt 
bæjarfélagið og styður liðið vel. Við 
mættum til að mynda allar þegar 
strákarnir urðu Íslandsmeistarar 
í handbolta og hér í dag voru leik-
menn handboltaliðsins mættir til 
þess að styðja okkur. Þetta er magn-
að félag sem sér vel um sína og mér 
líður mjög vel í þessu félagi,“ segir 
Hólmfríður enn fremur um upp-
lifun sína af bikarúrslitaleiknum.  

Kann vel við metnaðinn og 
umgjörðina hjá félaginu
„Þetta lið hefur sýnt það í sumar að 
það getur alveg veitt Val og Breiða-
bliki samkeppni og nú ætti næsta 
markmið að vera að nálgast þau lið 
enn frekar. Ég fíla vel metnaðinn í 
Alfreð [Elíasi Jóhannssyni] en hann 
ætlaði sér að verða bikarmeistari og 
það var yfirlýst markmið okkar að 
vinna þessa keppni. Hann langar 
líka að fara með liðið lengra í deild-
inni og góður árangur okkar þar 
kemur okkur ekki á óvart. Það var 

stefnan að berjast í efri helmingi 
deildarinnar,“ segir þessi fyrrver-
andi landsliðsmaður um metnað-
inn á Selfossi.

„Þó svo að mér sé efst í huga núna 
hversu glöð ég er að vera bikar-
meistari með Selfossi þá svíður 
það að sjá hversu illa er staðið við 
bakið á kvennaliði KR alla jafna. 
Þær fengu reyndar góðan stuðning 
í þessum leik og þeir aðilar sem 
standa á bak við liðið eru að gera 
sitt besta. Mér finnst hins vegar enn 
ríkja svolítið karlaveldi hjá félag-
inu sem sýnir sig til dæmis í slakri 
mætingu á deildarleiki og almennu 
áhugaleysi á liðinu yfir sumarið. Ég 
mun alltaf vera með KR-hjarta og 
þetta truflar mig mikið, að fylgjast 
með þessu úr fjarlægð,“ segir Hólm-
fríður um stöðu mála hjá andstæð-
ingi sínum í bikarúrslitaleiknum.

„Eftir að ég varð móðir þá er það 
meira púsluspil fyrir mig að geta æft 
fótbolta. Það eru til að mynda stelp-
ur úr 4. f lokki sem passa Magnús á 
meðan ég er á æfingum og ég fæ 
alla þá aðstoð sem ég þarf til þess 
að geta sinnt fótboltanum eins vel 
og nokkur kostur er. Nú ætla ég bara 
að njóta þess að hafa landað þessum 
bikarmeistaratitli, klára tímabilið 
eins vel og mögulegt er í deildinni 
og svo tek ég stöðuna í haust um 
hvað ég geri hvað næsta keppnis-
tímabil varðar,“ segir þessi frábæri 
sóknarmaður um framhaldið hjá 
sér. hjorvaro@frettabladid.is

Bikarinn yfir brúna í þriðju atrennu
Selfoss varð um helgina bikarmeistari í knattspyrnu kvenna í fyrsta skipti í sögu félagsins. Hólmfríður Magnúsdóttir, sem ákvað 
nokkrum dögum áður en Íslandsmótið hófst að taka fram skóna og spila með Selfossi, skoraði annað marka liðsins í 2-1 sigri gegn KR.

KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í körfubolta kom sér í vænlega 
stöðu í baráttunni um að hafna í 
efsta sæti í riðli sínum í forkeppni 
fyrir undankeppni Evrópumótsins 
2021 með sannfærandi 96-68 sigri 
gegn Portúgal í Laugardalshöllinni 
á laugardaginn.

Sá sigur þýðir að íslenska liðið 
mun enda í efsta sæti riðilsins og 
komast áfram í undankeppnina 
bæði með sigri gegn Sviss í lokaleik 
riðlakeppninnar en auk þess mun 
tap með 19 stiga mun eða minna 
fleyta liðinu áfram í undankeppn-
ina þar sem Serbía, Georgía og Finn-
land bíða.

Hlynur Elías Bæringsson sýndi 
það í leiknum um helgina hvers 

vegna þjálfarateymi íslenska liðsins 
suðaði í honum að taka landsliðs-
skóna af hillunni og aðstoða liðið í 
því verkefni að halda lífi í voninni 
um að komast í lokakeppni Evrópu-
mótsins árið 2021.

Hann var einkar góður á báðum 
endum vallarins en hann og Pavel 
Ermolinskij bundu saman þétta 
vörn íslenska liðsins og þá var 
Hlynur Elías stigahæsti leikmaður 
Íslands með 22 stig auk þess að taka 
sjö fráköst.

Jón Axel Guðmundsson sýndi 
það síðan svo um munar hvers 
megnugur hann er í þessum leik. 
Jón Axel skoraði 21 stig í leiknum og 
var aukinheldur iðinn við að fiska 
villur á Portúgalana. Það er mjög 

mikilvægt að Jón Axel leggi sitt lóð á 
vogarskálina í sóknarleik liðsins og 
verði eitt af vopnum íslenska liðsins.

Önnur lið leggja á það ríka áherslu 
að stöðva Martin Hermannsson sem 
er beittasta vopnið og þá er gott að 
hægt sé að leita að öðrum höndum 
sem þora og geta sótt á körfuna. Jón 
Axel tók það hlutverk að sér með 
miklum sóma í þessum leik. Martin 
skoraði 19 stig í leiknum og Elvar 
Már Friðriksson bætti 10 stigum 
við í sarpinn.

Ísland mætir Sviss ytra í lokaleik 
riðlakeppninnar á miðvikudaginn 
kemur og þar koma örlög íslenska 
liðsins í ljós. Eins og rakið var hér 
að framan er Ísland í ákjósanlegri 
stöðu fyrir þann leik. – hó  

Afar vænleg staða hjá íslenska liðinu fyrir lokaleikinn

Fyrir ári síðan var 

ég rúmlega 100 kíló, 

nýbúin að fæða barn í 

heiminn og hafði ekki 

sparkað í bolta síðan 2017.

Hólmfríður Magnúsdóttir

Liðsmynd af liði Selfoss og forráðamönnum þess eftir glæsilegan sigur gegn KR í úrslitaleik Mjólkurbikarsins um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Alfreð Elías Jóhannsson fær hér væna mjólkurgusu frá liðsmanni sínum. 

Hólmfríður Magnúsdóttir fagnar sigrinum vel og innilega eftir leik. 

Jón Axel Guðmundsson átti góðan leik gegn Portúgal. MYND/JÓNAS O.



Micell
S K I N  B R E A T H E

NIVEA MicellAIR hreinsivatnið fjarlægir farða á mildan en áhrifaríkan hátt með Miceller tækninni. 
Það er óþarfi að skola af eða nudda. Hreinsar fullkomlega og án þess að skilja eftir filmu eða klístur.

H R E I N S I V A T N



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

Nói Alexander Marteinsson
Örk, 

Tálknafirði,
lést á gjörgæsludeild Landspítalans 
aðfaranótt þriðjudagsins 13. ágúst. 

Jarðsett verður frá Tálknafjarðarkirkju  
laugardaginn 24. ágúst klukkan 14.

Fríða Sigurðardóttir
Börkur Hrafn Nóason Helena R. Hinriksdóttir
Ingibjörg Jóna Nóadóttir
Hildigunnur Kristinsdóttir
Fríða Hrund Kristinsdóttir Róbert Á. Jörgensen

barnabörn og barnabarnabörn.

Blindrafélagið, samtök 
blindra og sjónskertra 
á Íslandi, fagnar í dag 
áttatíu ára afmæli. 
Félag ið v innu r að 
hagsmuna- og félags-

málum blindra og sjónskertra, 
rekur Blindravinnustofuna og veitir 
margvíslega þjónustu, fræðslu og 
jafningjastuðning.

Hamrahlíð mikilvæg
Blindrafélagið var stofnað 19. ágúst 
1939 af stórhuga einstaklingum 
sem vildu að blindir tækju ábyrgð á 
eigin málefnum. Frá upphafi hefur 
tilgangur félagsins verið að vinna að 
hagsmunamálum blindra og sjón-
skertra auk þess að standa fyrir 
öflugu félagsstarfi.

Kristinn Halldór Einarsson, fram-
kvæmdastjóri félagsins, segir að 
starfsemi þess hafi aukist á undan-
förnum árum. Þar muni mikið um 
Ferðaþjónustu Blindrafélagsins, 
leiðsöguhundaverkefnið, vaxandi 
áherslur á stafrænt aðgengi, rekstur 
Blindravinnustofunnar og umsjón 
með fasteign félagsins að Hamra-
hlíð 17.

Húsið í Hamrahlíð hefur félag-
ið reist í áföngum frá árinu 1957. 
„Þar er nú öll starfsemi félagsins 
og Blindravinnustofunnar en þar 
vinna 30 manns, 20 leiguíbúðir 
fyrir félagsmenn, gestaherbergi og 
íbúðir fyrir félagsmenn af lands-
byggðinni og endurhæfingaríbúð,“ 
segir hann. Í húsinu er einnig starf-
semi Þjónustu og þekkingarmið-
stöðvar fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- 
og heyrnarskerðingu, Augnlæknar 
Reykjavíkur og Gleraugnaverslunin 
Optik Reykjavík. Hann segir að enn 
sé verið að huga að stækkun til að 
tryggja að sem mest af þjónustu við 
blinda og sjónskerta verði áfram í 
Hamrahlíðinni.

Fjármögnun félagsins
Blindrafélagið er almannaheilla-
félag. Kristinn segir að félagið 
f jármagni starfsemi sína með 
sjálfsaf lafé, svo sem happadrætti, 
leiðsöguhundadagatali, styrktar-
greiðslum bakhjarla félagsins og 

leigutekjum. „Opinbert fjárfram-
lag til starfsemi Blindrafélagsins er 
innan við 4% af rekstrarkostnaði 
þess,“ segir framkvæmdastjórinn.

Öflugt félagsstarf
Sigþór U. Hallfreðsson, formaður 
Blindrafélagsins, segir að í félag-
inu séu um 700 aðalfélagar en þá 
er miðað við 30% sjónskerðingar-

mörk. „Síðan eru 6.500 bakhjarlar 
sem eru okkur gríðarlega mikilvæg-
ir, bæði fjárhagslega og félagslega.“ 
Formaðurinn segir félagsstarfið 
öflugt. „Innan félagsins eru nokkrar 
landshlutadeildir, RP-deild sem er 
vettvangur þeirra sem hafa greinst 
með arfgenga hrörnunarsjúkdóma 
í sjónhimnu og AMD-deild, en AMD 
er aldurstengd augnbotnahrörnun 
og algengasta ástæða sjónskerðing-
ar eldra fólks,“ segir hann.

Sigþór nefnir einnig Ungblind, 
sem er vettvangur félagsmanna á 
aldrinum 16-30 ára, og Foreldra-
deild, sem er vettvangur foreldra 
sem eiga sjónskert eða blind börn 
yngri en 18 ára. „Hlutverk deild-
anna er fræðsla, félagsstarf og jafn-
ingjastuðningur. Þá taki Ungblind 
þátt í erlendum samstarfsverkefn-
um, til dæmis norrænum sumar-
búðum blindra og sjónskertra ung-
menna og samstarfsverkefnum á 
vegum Erasmus+ í Evrópu.

Málsvari mannréttinda 
Að sögn Sigþórs hefur félagið alla 
tíð verið öf lugur málsvari mann-
réttinda og umbóta. „Félagið berst 
fyrir því að blindir og sjónskertir 
einstaklingar geti lifað sjálfstæðu 
lífi og þeim sé tryggður sami réttur 

og öðrum til ábyrgrar og virkrar 
þátttöku í samfélaginu.“

Fyrir frumkvæði og stuðning 
Blindrafélagsins hafa mörg brýn 
hagsmunamál náðst fram, til að 
mynda Ferðaþjónusta, Hljóðbóka-
safn Íslands, íslensku talgervla-
raddirnar og stofnun Þjónustu 
og þekkingarmiðstöðvarinnar. 
Formaðurinn segir eitt mikilvæg-
asta hagsmunamál félagsins í dag 
vera innleiðing Evrópsku vefað-
gengistilskipunarinnar á Íslandi. 
„Samandregið má tengja mest alla 
okkar baráttu við spurninguna 
um aðgengi. Hvort sem rætt er um 
í umhverfinu eða upplýsingum,“ 
segir hann. Tilskipunin er enn til 
meðferðar hjá stjórnvöldum. „Þetta 
varðar aðgengi að upplýsingahrað-
lestinni og kveður á um skyldu 
þeirra sem bera ábyrgð á opinber-
um vefsvæðum til að tryggja öllum 
viðunandi aðgengi að þeim. Opin-
berir aðilar þurfa að taka sér betra 
tak í þessum efnum,“ segir Sigþór.

Annað baráttumál Blindrafélags-
ins er aukið ferðafrelsi leiðsögu-
hunda fyrir blinda til og frá landinu. 
„Þetta er okkur mikið kappsmál. 
Við höfum keypt leiðsöguhunda 
og fært ríkinu að gjöf. En fjögurra 
vikna einangrun í hvert skipti við 

komuna til landsins er óásættanleg. 
Þetta snýr að sanngirni, leiðsögu-
hundur í einangrun nýtist ekki 
notandanum á meðan.“

Vegleg afmælisdagskrá
Í tilefni af 80 ára afmælinu efnir 
Blindrafélagið til hátíðarsamkomu 
á Hótel Nordica í dag klukkan 16. 
Dagskráin verður hátíðleg og fjöl-
breytt, forseti Íslands herra Guðni 
Th. Jóhannesson ávarpar samkom-
una og Samfélagslampi Blindra-
félagsins verður afhentur, en það er 
sérstök viðurkenning til fyrirtækis 
eða stofnunar sem stuðlað hefur að 
auknu sjálfstæði blindra og sjón-
skertra einstaklinga.

Á þessum tímamótum verður 
Blindrafélagið einnig heiðursgestur 
Reykjavíkurborgar á Menningar-
nótt og mun standa fyrir veglegri 
lista- og menningardagskrá í Tjarn-
arsal Ráðhússins þar sem listamenn 
innan félagsins fá að njóta sín.

Sigþór segir félagið enn afar 
mikilvægt. „Á áttatíu árum hafa 
aðstæður blindra og sjónskertra 
breyst til batnaðar. Að sama skapi 
hefur samfélagið líka breyst. En við 
eigum samt ennþá ríkt erindi við 
samtíðina, sérstaklega varðandi 
aðgengismál.“ david@frettabladid.is

Málsvari blindra og sjónskertra í 80 ár

Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri Blindrafélagsins, fyrir fram hús félagsins í Hamrahlíð. FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

Í dag 19. ágúst eru 80 
ár liðin frá stofnun 
Blindrafélagsins. Af því 
tilefni býður félagið 
til hátíðarsamkomu á 
Hótel Nordica að Suður-
landsbraut í Reykjavík 
klukkan 16 í dag. Fé-
lagið á enn ríkt erindi, 
segir formaðurinn.

Á áttatíu árum hafa 

aðstæður blindra og 

sjónskertra breyst til batn-

aðar. Að sama skapi hefur 

samfélagið líka breyst. En 

við eigum samt ennþá ríkt 

erindi við samtíðina, 

sérstaklega varðandi að-

gengismál.

Sigþór U. Hall-
freðsson, 
formaður 
Blindra-
félgsins

1399 Ríkharður 2. Englandskonungur gefst 
upp fyrir Hinriki Bolingbroke og afsalar sér 
krúnunni.

1745 Uppreisn Jakobíta hefst í Skotlandi.

1809 Jörundur hundadagakonungur afsalar 
sér völdum á Íslandi.

1871 Alþingismenn stofna Hið íslenska 
þjóðvinafélag til þess að vekja og lífga 
vitund Íslendinga um að þeir séu sjálfstætt 
þjóðfélag. Félagið hefur gefið út almanak 
árlega síðan 1875.

1923 Fasti alþjóðadómstóllinn, fyrir-
rennari Alþjóðadómstólsins í Haag, kveður 
upp mikilvægan dóm í hinu svonefnda 
S.S. Wimbledon-máli. Þar er tekin afstaða 

til spurningarinnar hvernig ríki geti verið 
fullvalda og á sama tíma skuldbundið al-
þjóðalögum með samningum við önnur 
ríki. Dómurinn segir að ríki sem 
tekur á sig skuldbindingar með 
þjóðréttarsamningi sé ekki að 
skerða fullveldi sitt, heldur að 
nota það.

1949 Kvikmyndafyrirtækið 
Edda-Film stofnað í Reykjavík.

1956 Á Hólum í Hjaltadal er 
haldin hátíð í minningu þess að 
850 ár eru liðin frá stofnun biskups-
stóls þar.

1963 Sæsímastrengurinn Icecan er tekinn í 
notkun en hann tengir Ísland og Kanada.

1993 Veiðar íslenskra togara hefjast í 
Smugunni svonefndu, sem er hafsvæði á 

milli fiskveiðilögsagna Noregs og 
Rússlands og fiskverndarsvæðis-

ins við Svalbarða. 

1993 Shimon Peres, utan-
ríkisráðherra Ísraels, kemur 
í opinbera heimsókn til 
Íslands. Mánuði síðar takast 
sögulegar sættir milli Ísraela 

og Palestínumanna.

2008 Rauðhumla sést í fyrsta 
sinn á Íslandi. Rauðhumla (fræði-

heiti: Bombus hypnorum) er býflugna-
tegund sem er dreifð um alla Evrópu og 
hluta af Austur-Asíu.

 Merkisviðburðir
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LÁRÉTT
1 klandur
5 kk. nafn
6 skjáta
8 fyrirlíta
10 í röð
11 hjá
12 vegghamar
13 seytlar
15 nærklæði
17 gildra

LÓÐRÉTT
1 krókus
2 fat
3 kvk. nafn
4 mættir
7 torskilið
9 raspa
12 afkvæmi
14 fugl
16 bráðlyndur

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 ráðgáta, 
9 sverfa, 12 barn, 14 gæs, 16 ör.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Anand (2.756) átti leik gegn 
Nepomniachtchi (2.774) á Sin-
quefield-mótinu í St. Louis í 
Bandaríkjunum.

77...b5+! 0-1. Eftir 78. axb6 
Rxb6+ fellur hrókurinn. Þetta 
var eina vinningsskák fyrstu 
umferðar. Carlsen gerði jafnt-
efli við Anish Giri. Í gær hófst 
skákmót í Lviv í Úkraínu. Helgi 
Áss Grétarsson og Guðmundur 
Kjartansson meðal keppenda. 
www.skak.is:  Sinquefield-
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
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13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðaustan og norðan 
8-15 m/s. Rigning norð-
austan- og austanlands. 
Rigning með köflum 
norðvestan til og á Suð-
austurlandi. Norðlæg 
átt í dag, víða 5-13 m/s, 
hvassast við A-strönd-
ina. Skýjað fyrir norðan 
og austan og dálítil væta 
um landið NA-vert, en 
annars þurrt. Hiti 5 til 10 
stig um landið norðan-
vert, en 11 til 17 stig 
syðra yfir daginn. Kólnar  
NA-lands í kvöld.
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1 5 7 3 2 8 4 6 9
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3 9 8 5 4 6 1 2 7
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjustu fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Vá, hvað 
hann er 
flinkur!

Finnst þér ekki? 
Við höfum verið 
með ansi mikla 

átþjálfun undan-
farið! Hún gengur 

vonum framar!

Drekkur úr 
bolla og allt!

Heldur betur! 
Hann þarf að 

fá mjólkina 
sína!

Þú verður að 
passa þig, Jói! Fyrr 
en varir situr hann 
í herberginu sínu 

að fá sér bjór!

Já... einmitt 
hvenær 

á maður að 
byrja í þeirri 

þjálfun?

Ég heyrði frábært lag 
á 101,5 í dag! Dæs!

Hvað? Ekkert. 101,5 er 
bara stöð fyrir 

gömul lög.

Allt sem er 
eftir 1990 er 

nýtt fyrir mér.

Það 
sést á 

skyrtunni 
þinni.

Mamma, 
má nýi 

vinur minn 
koma í 

heimsókn?

Nei! 
Nei! 
Nei!

Hvaða 
vinur?

Strákurinn 
sem ég hitti 
í garðinum 
um daginn. 
Hann heitir 

Pési.

Nei! 
Nei! 
Nei! 
Nei! 
Nei!

Er hann 
góður 

strákur? Já.

Nei! 
Nei! 
Nei! 
Nei! 
Nei!

Systir þín virðist ósammála.
Hún er 
bara 

vandlát.
Hann 

borðar 
morgunkorn 

af gang-
stéttinni!
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BÆKUR

Átta sár á samviskunni 

Höfundur: Karl Ágúst Úlfsson
Útgefandi: Benedikt 
Blaðsíður: 176

Átta sár á samviskunni er einstak-
lega skemmtilegt safn smásagna 
sem ætti að falla í kramið hjá f lest-
um. Sögurnar eru átta talsins og er 
efni þeirra afar fjölbreytt en þær 
eiga það allar sameiginlegt að bera 
keim af einstakri kímnigáfu Karls 
Ágústs sem hefur kitlað hlátur-
taugar landsmanna síðustu áratugi.

Smásagnaformið virðist henta 
Karli vel og í gegnum það tekst 
honum að miðla fyndnum og oftar 
en ekki fáránlegum hugmyndum 
sínum á einfaldan og skemmtileg-
an hátt. Þannig byggjast sögurnar 
oftar en ekki á einni spaugilegri 
pælingu eða einni undarlegri svip-
mynd sem maður getur séð fyrir sér 
að skjóti upp í kolli höfundar sem 
síðan skrifar söguna utan um hana.

Þannig má sjá fyrir sér að sagan 
Abraham og Ísak í Ikea hafi orðið til 
en hún byggist í raun öll í kringum 
þessa einu mynd sem lesandi sér 
mjög skýrt fyrir sér af öldungnum 
Abraham sem byggir altari í Ikea-
versluninni með hjálp sonar síns 
Ísaks. Sem dæmi af hinum pólnum 
mætti nefna söguna Trúnó sem 
fjallar um öllu alvarlegra málefni, 
alkóhólisma, á nýstárlegan og 
skemmtilegan hátt.

Það mætti segja að þessar tvær 
ólíku sögur séu best heppnuðu 
sögur safnsins sem sýnir fjölhæfni 
höfundarins. Hinar sögurnar bera 
frjóu ímyndunaraf li hans einnig 
vitni og skapar hann aðalpersónur 
af ýmsum gerðum. Þannig kynn-
ist lesandinn til dæmis sjómanni 
með söfnunaráráttu, meðvirkum 
maraþonhlaupara og trúuðum 
lagermanni.

Sögurnar geta verið afar snið-
ugar en í þeim öllum leynist alvar-
legur undirtónn. Sumar eru marg-
ræðar og skilja lesanda jafnvel eftir 
í óvissu. Stíllinn er einfaldur og lát-
laus sem hentar gamansömum text-
anum vel og skapar gott f læði við 
lesturinn. Allt í allt mynda þessar 
átta sögur heildstætt og skemmti-
legt verk sem hver sem er ætti að 
geta haft gaman af að lesa. 
Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Vel 
heppnað smásagna-
safn með fyndnum 
og þægilegum 
sögum. Umfjöllun-
arefnið getur verið 
afar hlægilegt en 
þó kveður oftast við 
alvarlegan undir-
tón. Hver sem 
er ætti að geta 
fundið alla-
vega eina 
sögu við sitt 
hæfi í þessu 
fjölbreytta 
safni.

Alvarlegur 
undirtónn

Nýtt gallerí, Stokkur Art 
Galler y, er nýopnað á 
Stokkseyri. Eigendur þess 

eru Stefán Hermannsson og Arn-
fríður Einarsdóttir sem hafa verið 
búsett á Eyrarbakka um skeið. Þau 
eru mikið áhugafólk um menningu, 
listir, fólk og samfélag. 

Stokkur Art Gallery stendur 
einnig fyrir viðburðum eins og 
tónleikum, upplestrum úr bókum, 
myndlistarnámskeiðum og ýmis-
legu öðru sem eigendum þess dettur 
í hug.

Galleríið hefur starfsemi með 
einkasýningu Margrétar Lofts-
dóttur. Þar verða útskriftarverk 
Margrétar úr University of Cumbria 
ásamt nýjum verkum. Sýningin 
mun standa til 18. september. Yfir-
skrift hennar er Framtíðin.

Margrét Loftsdóttir (f. 1992) er 
nýkomin heim úr námi frá Bret-
landi. Hún lauk diplómagráðu frá 
Málaradeild Myndlistaskólans í 
Reykjavík 2018, í framhaldi af því 
bætti hún við sig BA-gráðu (Fine 
Art) frá University of Cumbria.

Stokkur á Stokkseyri

Flaggað við Stokk Art Gallery á Stokkseyri.

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

19. ágúst 2019 • B
irt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

MEÐAN BIRGÐIRENDAST

50%
Afsláttur

LENOVO
Yoga 530 með i5 

og 256GB SSD disk

119.990
VERÐ ÁÐUR 139.990

MEÐAN BIRGÐIR

ENDAST

20.000
Afsláttur

VEISLA
ALLA VIKUNA

Fjöldi opnunartilboða 

og ljúffengur Lurkur frá 

Emmessís í boði:)

LENOVO
Yoga C N23 með 

snertiskjá

24.995
VERÐ ÁÐUR 49.990
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50.000
Afsláttur
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LEGION Y530

Leikjafartölva, i5, 16GB 

minni og leikjaskjákort

149.990
VERÐ ÁÐUR 199.990
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Allir geta dansað
11.25 Divorce
11.55 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 Britain’s Got Talent
14.05 Britain’s Got Talent
15.05 Britain’s Got Talent
16.05 Mom
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.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.20 Veður
19.25 Grand Designs Australia
20.20 Suits
21.05 The Righteous Gemstones
22.00 Snatch
22.45 60 Minutes
23.30 Succession
00.30 Our Girl
01.25 Jett
02.15 Knightfall
03.00 Succession
04.00 Succession
04.55 Succession
05.55 Broadchurch  Þriðja þátta-
röð og jafnframt sú síðasta af 
þessum magnþrungu spennuþátt-
um. Í þessari þáttaröð rannsaka 
rannsóknarlögreglufulltrúarnir 
Alec Hardy og Ellie Miller alvarlegt 
kynferðisbrot. Fljótlega komast 
þau að því að staðsetning árásar-
innar og aðstæður þar í kring 
munu tefja rannsókn málsins.

19.10 Mom
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 Mom
00.35 Seinfeld
01.00 Tónlist

12.20 Batman and Harley Quinn
13.35 Paterno
15.20 The Choice
17.10 Batman and Harley Quinn
18.25 Paterno
20.10 The Choice
22.00 Due Date
23.35 The Beguiled
01.10 Born to be Blue
02.50 Due Date

08.00 Evian Championship  Út-
sending frá Evian Championship á 
LPGA mótaröðinni.
10.00 FedEx St. Jude Invitational 
 Útsending frá FedEx St. Jude In-
vitational á Heimsmótaröðinni.
14.00 BMW Championship  Út-
sending frá lokadegi BMW Cham-
pionship á PGA mótaröðinni.
20.00 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
20.55 PGA TOUR Special Films
21.45 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
22.35 PGA Highlights
23.30 PGA Special. In the Spot-
light

13.00 Útsvar 2016-2017 Fjarða-
byggð - Reykjavík
14.05 Enn ein stöðin 
14.40 Maður er nefndur Sveinn 
Einarsson   Í þessum þætti ræðir 
Kolbrún Bergþórsdóttir við Svein 
Einarsson leikstjóra. Sveinn 
segir frá ætt sinni og uppruna og 
uppvaxtarárunum. Sveinn rekur 
námsferil sinn og segir frá lífsstarfi 
sínu við leiklist. Hann segir m.a. 
frá tímanum sem hann var dag-
skrárstjóri innlendrar dagskrár-
deildar Sjónvarpsins, leikhússtjóri 
Þjóðleikhússins, talar um starf 
leikstjórans, segir frá ritstörfum 
sínum o.fl. Dagskrárgerð: Ásgrímur 
Sverrisson.
15.15 Út og suður 
15.35 Af fingrum fram – Laddi  
 Þáttaröð frá 2003-2004 þar sem 
Jón Ólafsson ræðir við þekkta tón-
listarmenn. Dagskrárgerð. Jón Egill 
Bergþórsson.
16.20 Tónlistarsaga Evrópu 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli 
18.08 Minnsti maður í heimi 
18.09 Símon 
18.14 Refurinn Pablo 
18.19 Letibjörn og læmingjarnir  
 Teiknimyndaþættir um björn sem 
býr í þjóðgarði í Kanada og heldur 
að hús skógarvarðarins sé yfir-
ráðasvæði hans þegar skógarvörð-
urinn bregður sér frá. Vandmálið 
er að hópur læmingja hefst einnig 
við í húsinu og sambúð bjarnarins 
og læmingjanna gengur ekki sér-
staklega vel.
18.26 Klingjur 
18.37 Mói 
18.50 Landakort Kirkjufell í 
Grundarfirði
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Flökkuhópar í náttúrunni 
20.55 Hið sæta sumarlíf   Mette 
Blomsterberg er komin í sumar-
skap og töfrar fram einfalda og 
sumarlega eftirrétti.
21.10 Sýknaður 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hjá Fridu Kahlo   Heimildar-
mynd um húsið sem myndlistar-
konan Frida Kahlo bæði fæddist 
og lést í, en það gengur undir 
nafninu Bláa húsið og er í Mexíkó-
borg. Myndin fjallar um atburði 
sem hafa átt sér stað innan veggja 
hússins, en það var algengur sam-
komustaður ýmissa listamanna og 
hugsjónamanna.
23.15 Haltu mér, slepptu mér 
00.00 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 Dr. Phil
13.50 The Neighborhood
14.15 Jane the Virgin 
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 Superstore 
20.10 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back 
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 The Good Fight 
02.35 Star 
03.20 i’m Dying up here 
04.20 Síminn + Spotify

17.50 KR - Víkingur R.  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.

06.50 Nottingham Forest - 
Birmingham City
08.30 Reading - Cardiff City
10.10 LA Chargers - New Orleans 
Saints
12.30 Grindavík - HK
14.10 Stjarnan - ÍA
15.50 Selfoss - KR  Útsending frá 
úrslitaleik Mjólkurbikars kvenna.
17.30 Football League Show
18.00 Ensku deildabikarmörkin 
18.25 Spænsku mörkin 
18.55 Breiðablik - Valur  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
21.15 Pepsi Max Mörk karla
23.10 NFL Hard Knocks. Oakland 
Raiders
00.00 Denver Broncos - San 
Francisco 49ers  Bein útsending

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Íslensk tónlist, 
enskir textar
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta Kjötið kvatt
15.00 Fréttir
15.03 Að rækta fólk  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Tengivagninn
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp KrakkaRÚV  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar evr-
ópskra útvarpsstöðva
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Hringsól 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Tengivagninn
23.05 Hátalarinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Hefja göngu sína á ný 
í kvöld kl. 19.30

Frétta- og mannlífsþáttur þar sem ítarlega er fjallað 
um það sem efst er á baugi. Stærstu fréttamál 
dagsins eru krufin með viðmælendum um land allt.

Umsjón: Einar Þorsteinsson og Jóhanna Vigdís 
Hjaltadóttir.

Menningarþáttur þar sem fjallað er á snarpan og 
líflegan hátt um það sem efst er á baugi hverju sinni 
í menningar- og listalífinu, jafnt með innslögum, 
fréttaskýringum, gagnrýni, pistlum og umræðu.

Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og Guðrún Sóley 
Gestsdóttir.
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ÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁR

AMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN FR

ÓL FERÐATÆKI ÚTVÖRP MAGNARAR HÁTALARAR MYNDAVÉLAR SJÓNVÖRP HEIMABÍÓ HLJÓMTÆKI BLUET

ALARAR  HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉL

AR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR

ÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN FRYSTIKISTUR ÞURRKARAR HELLUBORÐ O

HEYRNARTÓL FERÐATÆKI ÚTVÖRP MAGNARAR HÁTALARAR MYNDAVÉLAR SJÓNVÖRP HEIMABÍÓ HLJÓMTÆKI BLU

TOOTH HÁTALARAR  HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR Þ

ILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR 

UOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN FRYSTIKISTUR ÞURRKAR

R UPPÞVOTTAVÉLAR HEYRNARTÓL FERÐATÆKI ÚTVÖRP MAGNARAR HÁTALARAR MYNDAVÉLAR SJÓNVÖRP HEIMAB

TH HEYRNARTÓL BLUETOOTH HÁTALARAR  HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉ

ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁR

LAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁ

ARAR HELLUBORÐ OFNAR UPPÞVOTTAVÉLAR HEYRNARTÓL FERÐATÆKI ÚTVÖRP MAGNARAR HÁTALARAR MYNDAV

ABÍÓ HLJÓMTÆKI BLUETOOTH HEYRNARTÓL BLUETOOTH HÁTALARAR  HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉ

RIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN HÁRBL

UJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁ

LUJÁRN FRYSTIKISTUR ÞURRKARAR HELLUBORÐ OFNAR UPPÞVOTTAVÉLAR HEYRNARTÓL FERÐATÆKI ÚTVÖRP M

RAR MYNDAVÉLAR SJÓNVÖRP HEIMABÍÓ HLJÓMTÆKI BLUETOOTH HEYRNARTÓL BLUETOOTH HÁTALARAR  HÁRBLÁ

UJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSK

FFLUJÁRN HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉ

L BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN FRYSTIKISTUR ÞURRKARAR HELLUBORÐ OFNAR UPPÞVOTTAVÉ

FERÐATÆKI ÚTVÖRP MAGNARAR HÁTALARAR MYNDAVÉLAR SJÓNVÖRP HEIMABÍÓ HLJÓMTÆKI BLUETOOTH HEYR

OTH HÁTALARAR  HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVO

LOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR EL

ÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN FRYS

KARAR HELLUBORÐ OFNAR UPPÞVOTTAVÉLAR HEYRNARTÓL FERÐATÆKI ÚTVÖRP MAGNARAR HÁTALARAR MYNDA

ÖRP HEIMABÍÓ HLJÓMTÆKI BLUETOOTH HEYRNARTÓL BLUETOOTH HÁTALARAR  HÁRBLÁSARAR HÁFAR STRAUJÁR

LDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRILL BLANDARAR ÍSSKÁPAR RYKSUGUR VÖF

ÁSARAR HÁFAR STRAUJÁRN KAFFIVÉLAR ELDAVÉLAR HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR SAMLOKUGRI

SSKÁPAR RYKSUGUR VÖFFLUJÁRN FRYSTIKISTUR ÞURRKARAR HELLUBORÐ OFNAR UPPÞVOTTAVÉLAR HEYRNARTÓ

DAVÉLAR SJÓNVÖRP HEIMABÍÓ HLJÓMTÆKI BLUETOOTH HEYRNARTÓL BLUE

ÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLA

REYKJAVÍK   AKUREYRI   REYKJANESBÆR   SELFOSS   EGILSSTAÐIR   HÚSAVÍK   AKRANES

M

Á

 ÚTSALA!
 ÚTSALA!

MEIRA EN 3000 VÖRUTEGUNDIR – ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR!

OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT OG GLERÁRTORGI!

SJÁÐU ALLT
ÚRVALIÐ Á HT.IS

TAKMARKAÐ

MAGN!



Ha t a r i 
stóð sig 
m e ð 
p r ý ð i 
og hlaut 
m i k i ð 

lof. Páll Óskar gerði það 
sömuleiðis og var mikil 
ánægja með ræðuna 
sem hann hélt um rétt-
læti og sanngirni. Líkur 
eru á að þetta sé næst-
síðasta gangan þar sem 
Páll Óskar er í forgrunni. 
steingerdur@frettabladid.is

 Mikill fögnuður braust út þegar dansarar Páls Óskars skutu úr konfetti-sprengjum. MYNDIR/JÚLIO CÉSAR PETRINI

Tuttugasta 
gleðigangan
Í gær var gleðigangan farin í tuttug-
asta skipti. Margt var um manninn og 
veðrið lék við alla. Í kjölfar göngunnar 
voru tónleikar í Hljómskálagarðinum, 
sem vel var mætt á. Þar spilaði meðal 
annars hljómsveitin Hatari sem hefur 
verið í fríi í sumar en vildi taka þátt í 
þessum viðburði, sérstaklega.

Siggi Gunn-
ars stóð sig með 

prýði sem kynnir 
á tónleikunum í 
Hljómskálagarð-

inum. 

 
Ungir sem 

aldnir héldu 
upp á daginn undir 

tónum Hatara og 
Páls Óskars.

 
Ánægðir 

gestir í kjöl-
far göngunnar, í 

Hljómskálagarð-
inum.
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

Dagskrá Sinfóníuhljómsveitar Íslands á nýju 
starfsári er afar fjölbreytt og spennandi.
Áskrift er besta leiðin til þess að tryggja sér 
öruggt sæti með 20% afslætti.

 
 

Sala nýrra áskrifta- og Regnbogakorta 
er hafin á sinfonia.is og í miðasölu Hörpu.

2020

@icelandsymphony  /  #sinfó



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

ÉG SAMDI TEXTANA Á 
SÍÐUSTU PLÖTU Í 

MIKLU RUGLI OG ÞAÐ MÁ VEL 
HEYRA Á FLESTUM ÞEIRRA.

VIÐ HÖFUM VERIÐ AÐ 
SPILA SAMAN OG 

SMÍÐA LÖG Á NÝJA PLÖTU 
UNDANFARIN MISSERI OG ER 
ÞETTA FYRSTA LAGIÐ SEM VIÐ 
KLÁRUM AF ÞVÍ SEM HEFUR 
VERIÐ Í VINNSLU.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

SINFONIA er einstaklega þægileg dýna með 7 

hægindalögum. Lögin eru samsett úr hágæða svampi 

og lagi úr náttúrulegu Talalay-latexi sem saman gefa 

mýkt og stuðning á réttum svæðum. Sinfonia er með 

gormanna af mismunandi þunga líkams svæða. Þannig 

er mýkra á axlasvæðum og við mjóbak til að halda 

réttri sveigju á líkamanum alla nóttina. Steyptar 

kantstyrkingar gefa þér um 25% meira svefnrými og 

eykur það endingu dýnunnar. Áklæðið utan um dýnuna 

er úr 100% bómull og andar einstaklega vel.

Í tilefni 25 ÁRA AFMÆLIS BETRA BAKS höfum við 
í náinni samvinnu við sérfræðinga SERTA, stærsta 
dýnuframleiðanda veraldar, sérhannað og framleitt 
Sinfoniu, einstaka heilsudýnu fyrir viðskiptavini sem 
kjósa gæði og gott verð.

S T Æ R S T I  D Ý N U -
F R A M L E I Ð A N D I 
V E R A L D A R

25  Á R A  A F M Æ L I S DÝ N A  B E T R A  B A K S

Sinfonia

HÖÖFUM LAGT GRRUNNNN AÐ GÓÐÓÐUM DM DEGI ÍÍ

SERTA SINFONIA 
ÓTRÚLEGT AFMÆLISVERÐ

STÆRÐ
AFMÆLISVERÐ 

STÖK DÝNA

AFMÆLISVERÐ 
MEÐ COMFORT 

 BOTNI OG FÓTUM

120x200 cm 65.900 kr. 103.940 kr.

140x200 cm 72.900 kr. 115.875 kr.

160x200 cm 79.900 kr. 133.375 kr.

180x200 cm 89.900 kr. 152.060 kr.

180x210 cm 95.900 kr. 166.745 kr.

192x203 cm 99.900 kr. 170.745 kr.

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is

Lagið fjallar um glímuna 
við fíknina og óreiðu 
sk i l n i ng a r v it a n na í 
þeirri baráttu, hvernig 
fíknin talar til manns og 
spilar á öll skilningarvit-

in,“ segir Jónas Welding Jónasson, 
söngvari og gítarleikari Motorfly, 
en hljómsveitin hefur gefið út lagið 
Very Nice Smell og er það komið í 
f lestar veitur.

Ellefu ár frá No Return
Lagið er fyrsta lag hljómsveitar-
innar síðan hljómplatan No Return 
kom út fyrir rúmum ellefu árum 
síðan á vegum útgáfunnar Töfra-
hellirinn. Þekktasta lag sveitar-
innar er trúlega Gold for Free sem 
hljómaði í útvarpstækjum lands-
manna á því herrans ári 2008. Lagið 
er fyrsta lagið af væntanlegri plötu 
sem hlotið hefur vinnsluheitið 
Lucky Silent Future.

Mín fíkn og alkóhólismi
„Við höfum verið að spila saman og 
smíða lög á nýja plötu undanfarin 
misseri og er þetta fyrsta lagið sem 
við klárum af því sem hefur verið í 
vinnslu,“ segir Jónas og bætir við að 
lagið sé á persónulegu nótunum. 

„Þetta er mér mjög kunnuglegt 
allt saman og í raun var það mín 
fíkn og alkóhólismi sem splundraði 
bandinu á sínum tíma – það er oft 
sagt að hljómsveitir hætti aldrei, en 
þessi var allavega alveg óstarfhæf 
þegar ruglið tók yfir. Nú hef ég, í 
fyrsta skipti á ævinni, verið edrú 
í einhvern tíma en það tókst árið 

2016, sem var algjör grunnforsenda 
fyrir því að taka upp þráðinn að 
nýju.“

Ásamt Jónasi sem syngur og 
spilar á gítar er Very Nice Smell 
leikið af þeim Óla Rúnari Jónssyni 
(bassi, gítar, raddir), Flóka Árnasyni 
(trommur) og Helga Rúnari Gunn-
arssyni (gítar). Þá syngur Kolbrún 
Þorsteinsdóttir í laginu. 

Lagið er tekið upp og hljóðbland-
að í Down Below Studios í Reykja-
vík af Óla Rúnari og masterað af 
Finni Hákonarsyni. 

Næntís austurstrandartónn
„Óli hafði svo samband við mig 
þegar hann frétti að ég væri orð-
inn edrú og við ákváðum að telja 
í æfingu aftur og höfum verið að 

semja og krukka í nýrri músík 
síðan. Ég samdi textana á síðustu 
plötu í miklu rugli og það má vel 
heyra á f lestum þeirra. Þó að þessi 
fjalli einnig um ruglið þá tel ég mig 
merkja að hann geri það í ákveðinni 
fjarlægð og af skilningi, sem ég tel 
góða þróun fyrir mig persónulega.“

Hljómsveitina hafði lengi dreymt 
um að fá stelpurödd í hópinn og lét 
loksins verða af því með Kolbrúnu. 

„Það er einhver svona næntís 
austurstrandartónn í þessu hjá 
okkur sem mögulega hefur kallað 
á þessa tilraun reglulega. Úr varð 
að Kolbrún Þorsteinsdóttir, söng-
kona Above the Lights, var svo væn 
að ljá okkur rödd sína í þetta lag og 
erum við sérstaklega ánægðir með 
hennar framlag og útkomuna. Hún 
gefur þessu flauelsmjúka áferð sem 
blandast skemmtilega við hráan 
og óslípaðan hljóminn í bandinu,“ 
segir Jónas.
benediktboasn@frettabladid.is

Edrúmennskan kom 
bandinu aftur saman

„Við erum svo bara að halda áfram með vinnsluna á nýja efninu á næstunni og halda okkur í góðum fíling. Stefnum 
á að klára næsta lag núna í haust og vonandi detta inn á tónleika eða tvenna,“ segir Jónas. 

Hljómsveitin  
Motor fly var að 
gefa út nýtt lag. Það 
er fyrsta lagið sem 
kemur út af væntan-
legri plötu, en hún 
heitir í bili Lucky 
Silent Future. 
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það byrjar allt með fjórum fræjum
ENN HOLLARI OLÍA

ISIO 4 FÆRIR ÞÉR MIKILVÆG NÆRINGAREFNI

OMEGA 3 & 6
+ D - & E-VÍTAMÍN

NAUÐSYNLEGAR FYRIR LÍKAMANN



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

990
KR/KG

990
KR/KKGG

1.990
Verð áður:

LÍFIÐ ER
GOTTERÍ

50%
AFSLÁTTUR

990
KR/KG

1.990
Verð áður:

Hefur þú, lesandi góður, farið 
í sólarlandaferð?

Inni í hótelgarðinum 
mega þeir vera sem hafa keypt 
aðgang að sérréttindunum. Þar 
þjóna til borðs og laugar nútíma-
þrælar auðvaldsins, illa launað 
verkafólk sem gjarna fer á „ferða-
mannavertíð“. Þar eru brotin á því 
öll fínu réttindin sem Evrópusam-
bandið „fann upp“ um lögboðinn 
hvíldartíma hins vinnandi manns. 
Það segist, þetta fólk – og maður 
horfir upp á það – stendur 14 til 15 
tíma vaktir vikum saman.

Fyrir utan veggi hótelsins dvelja 
fyrir náð og miskunn svartar 
konur og bjóðast til þess að flétta 
stúlkubörn þeirra sem búa innan 
hótelveggja. Þessar konur mega 
auðvitað ekki koma innfyrir, inn 
í hótelgarðinn, þær eru sterkur 
vitnisburður um „frelsið“ sem 
þrífst á jaðrinum. Svo eru það þeir 
sem mega ekki einu sinni vera á 
jaðrinum, líka svartir. Þeir eru 
ólöglegir á mörkunum, óvelkomnir 
á mærunum. Þeir taka saman í 
flýti hafurtask sitt og flýja út í 
myrkrið þegar landamæravarsla 
ESB, lögreglan á strandgötunni, 
gengur kvöldgönguna. Og hvað eru 
þeir að selja þessir drengir sem eru 
ólöglegir á jaðrinum? Jú, þeir eru 
að selja fótboltatreyjur merktar 
piltum sem bera framandi nöfn: 
Aubameyang, Mané, Umtiti og 
Toko Ekambi. Þessir fótboltasnill-
ingar eru það síðasta sem nýlendu-
valdið kramdi út úr Afríku; í 
löglegu mansali alþjóðafótboltans. 
Fluttir inn, og höndlað með þá af 
þeim sem áður nauðguðu, drápu 
eða seldu formæður þeirra.

Strandhótelið og umhverfi 
þess er ekki annað en smækkuð 
mynd Evrópusambandsins. Allt 
í lagi í sjálfu sér, en gangverk þess 
er rangt. Jaðarsetningin er for-
kastanleg, hliðvarslan svakaleg, 
verslunarfrelsið skerðingin ein. 
Sumir mega, aðrir ekki. Ósýnilegir 
stjórnendur ákveða hver á að vera 
hvar, og hver má vera hvar.

ESB


