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Betolvex

Fæst án
lyfseðils

1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur
Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamin 
(B12-vítamíni). Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti
og þegar hætta er á slíkum skorti. Viðhaldsskammtar/
fyrirbyggjandi meðferð: Venjulega 1 tafla á dag.
Töflurnar skal helst taka á fastandi maga. Lesið 
vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfja-
fræðings sé þörf á frekari upplýsingum um
áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upp-
lýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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Eftirlitsstofnanir  
ríkisins hafa stækkað 
jafnt og þétt síðustu 
ár. Útgjöld þeirra hafa 
aukist um helming frá 
árinu 2010 og fjöldi 
starfsmanna meira en 
tvöfaldast.

STJÓRNSÝSL A Útgjöld eftirlits-
stofnana ríkisins jukust um meira 
en helming á árunum 2010 til 2018, 
á sama tíma hefur starfsfólki þeirra 
fjölgað umtalsvert. Í fjárlagafrum-
varpinu sem kynnt var fyrir helgi 
er gert ráð fyrir vaxandi útgjöldum 
eftirlitsstofnana.

Í tölum sem Fréttablaðið tók 
saman úr ársskýrslum 21 stofn-
unar sem sinnir eftirliti kemur í 
ljós að útgjöldin jukust um rúm 
sex prósent milli áranna 2010 og 

2014. Útgjöldin jukust svo um rúm 
47 prósent frá 2014 til 2018 þegar 
miðað er við verðlag ársins 2019, 
alls jukust útgjöld þeirra um rúm 
57 prósent frá 2010 til 2018.

Þegar tekin eru saman framlög til 
stofnananna í fjárlagafrumvarpinu 
fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir að 
útgjöld þeirra verði 2,3 prósentum 
hærri en árið 2018. Er þá bæði tekið 
mið af fjárframlögum úr ríkissjóði 
og tekjum með gjaldtöku.

Tölur yfir starfsmenn fjórtán 

eftir litsstofnana, sem hægt var að 
staðfesta, sýna mikla fjölgun á þess-
um árum. Fór starfsmannafjöldinn 
úr 226 árið 2010 í 347 árið 2014, í lok 
árs 2018 var hann 691.

Sumar eftirlitsstofnanir eru 
alfarið fjármagnaðar á fjárlögum 
á meðan aðrar leggja skatt á þá 
aðila sem þær hafa eftirlit með. Í 
mörgum tilfellum er þó um að ræða 
blöndu af þessu tvennu. Til að meta 
umfangið tók Fréttablaðið saman 
útgjöld þeirra eins og þau koma 

fram í ársskýrslum áranna 2010, 
2014 og 2018.

Útgjöld 21 eftirlitsstofnunar juk-
ust úr 12 milljörðum árið 2010 í 12,8 
milljarða árið 2014 og í 19 milljarða 
króna árið 2018 þegar miðað er við 
verðlag ársins 2019. Á næsta ári 
er gert ráð fyrir að útgjöldin verði 
19,5 milljarðar króna til þessara 
stofnana. Mestu munar um útgjöld 
til fjölmiðlanefndar sem fara úr 
tæpum 56 milljónum árið 2018 í 480 
milljónir á næsta ári. – ab / sjá síðu 

Eftirlitsstofnanir halda áfram að stækka

STJÓRNSÝSLA Samkvæmt heim-
ildu m Frét t ablaðsins kemu r 
Haraldur Johannessen ríkislög-
reglustjóri á fund Áslaugar Örnu 
Sigurbjörnsdóttur dómsmála-
ráðherra í dag. Þar verður rætt 
um ástandið innan lögreglunnar 
og það sem fram hefur komið í 
fréttum undanfarna daga.

Gríðarleg ólga er innan lögregl-
unnar eftir að viðtal við Harald 
birtist í Morgunblaðinu á laugardag.

Lögreglustjórar munu einnig 
funda um málið í dag. Fréttablaðið 
ræddi við lögreglustjóra sem lýsti 
yfir óánægju með Harald eftir við-
talið og telur líklegt að í kjölfar 
fundarins verði rætt við ráðherra.
– khg / sjá síðu 2

Ráðherra fundar 
með Haraldi 
Johannesen í dag

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

 Fanndís Friðriksdóttir virtist hafa tryggt Valskonum fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í níu ár á sínum gamla heimavelli 
áður en Blikar jöfnuðu metin á lokasekúndu leiksins. Blikar eiga því enn veika von um að verja titilinn í lokaumferðinni 
um næstu helgi en þurfa að treysta á að Valur misstígi sig gegn Kef lavík sem féll úr deildinni í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐSKIPTI Fjárfestirinn Matthías 
Imsland keypti nýlega fjórtán íbúða 
blokk á Akranesi af Heimavöllum hf. 
Fjármögnun sótti Matthías til Íbúða-
lánasjóðs sem lánaði félagi hans, 
MPI ehf., rúmar 250 milljónir króna 
til 50 ára. Lánin eru aðeins ætluð 
óhagnaðardrifnum leigufélögum 
og háð reglum, meðal annars um að 
tekjur leigutaka fari ekki yfir ákveð-
in mörk og leiguverði sé stillt í hóf. 
Tveimur dögum eftir útgáfu afsals 
seldi Matthías tvær íbúðir fyrir sam-
tals 50,6 milljónir. – bþ / sjá síðu 4

Keypti blokk af 
Heimavöllum

Matthías Páll 
Imsland. 



Veður

Vestan 13-20 og úrkomulítið með 
morgninum, hvassast á Suðaustur-
landi, en lægir síðan samán saman. 
Víða smá skúrir, en bjartviðri SA-til. 
Hiti 5 til 10 stig að deginum, en all-
víða næturfrost inn til landsins. 
SJÁ SÍÐU 14

BRIDS
SKÓLINN

Byrjendur (stig 1)  30. sept   8 mánudagar frá 20-23 

Kerfið (stig 2)  2. okt   8 miðvikudagar frá 20-23

Stig 1  

Stig 2

 Upplýsingar og innritun:

 898-5427   á netinu   bridge.is  
 Staður: 

Feigð í Fífunni

STJÓRNSÝSLA Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins kemur Haraldur 
Johannessen ríkislögreglustjóri á 
fund Áslaugar Örnu Sigurbjörns-
dóttur dómsmálaráðherra í dag. 
Þar verður rætt um ástandið innan 
lögreglunnar og það sem fram 
hefur komið í fréttum undanfarna 
daga.

Gríðarleg ólga er innan lögregl-
unnar eftir að viðtal við Harald 
birtist í Morgunblaðinu á laugar-
dag. Í viðtalinu talar hann meðal 
annars um „rógsherferð“ á hendur 
sér og að reynt sé að koma honum 
frá með „svívirðilegum aðferðum“.

Lögreglustjórar munu einnig 
funda um málið í dag. Fréttablaðið 
ræddi við lögreglustjóra sem lýsti 
yfir óánægju með Harald eftir við-
talið og telur líklegt að í kjölfarið á 
fundinum verði rætt við ráðherra.

Lögreglustjórinn, sem vill ekki 
láta nafns síns getið, segist ekkert 
vita hvað Haraldur sé að tala um í 
þessu viðtali og að aðrir lögreglu-
stjórar viti það heldur ekki. Hann 
segir að aldrei hafi verið ráðist á 
Harald, heldur hafi aðeins verið 
reynt að fá úrbætur á málum lög-
reglunnar. Það sé hlutverk ríkis-
lögreglustjóra samkvæmt lögum 
og vel útlistað. Því séð eðlilegt að 
lögreglumenn, sem notendur, hafi 
skoðun á því. Á hann þá meðal ann-
ars við bíla- og fatnaðarmál sem 
mikið hafa verið í deiglunni. – khg

Ráðherra fundar 
með Haraldi um 
stöðuna í dag

Haraldur Johannessen ríkislög-
reglustjóri. MYND/EINAR ÓLASON

MENNING Aron Hjartarson vann 
Emmy-verðlaun á laugardags-
kvöld fyrir framúrskarandi skap-
andi árangur í gagnvirkri miðlun 
á óskrifuðu atriði. 

Hlaut hann verðlaunin ásamt 
teymi hjá fyrirtækinu Framestone 
fyrir atriði í heimildarmyndinni 
Free Solo. Hún fjallar um kletta-
klifursmann sem klífur klettinn El 
Capitan í Yosemite-þjóðgarðinum 
í Kaliforníu.

Aron og félagar hjá Framestone 
notuðu 360 gráðu kvikmynda-
tækni við tökurnar. Hægt er að 
nota sýndarveruleikagleraugu við 
að horfa á klifrið. – khg

Aron vann 
Emmy-verðlaun

Aron  
Hjartarson

SAMFÉLAG „Hugmyndin er ekki flók-
in. Hún er bara sú að minnka úrgang 
sem myndast við neyslu á mat,“ segir 
Bartosz Wójcik, eigandi Eco Ísland. 
Fyrirtækið selur umhverfisvænan 
borðbúnað og matarílát sem brotna 
auðveldlega niður í náttúrunni og 
eru æt.

Bartosz f lutti til Íslands frá Pól-
landi fyrir 10 árum og ætlaði sér að 
vinna hér á landi í eitt sumar en lík-
aði dvölin svo vel að hér er hann enn.

„Ég hef unnið sem kokkur á 
ýmsum veitingastöðum hér í Reykja-
vík síðastliðin sjö ár og í þeirri vinnu 
sér maður vel allan þann úrgang sem 
fellur til við framreiðslu, matargerð 
og neyslu matvæla,“ segir Bartosz.

„Ólíkt Donald Trump hef ég 
áhyggjur af hlýnun jarðar. Sem 
betur fer hefur sá hópur fólks sem er 
umhugað um umhverfið og ástand 
jarðarinnar stækkað ört síðastliðin 
ár og ég er í þeim hópi. Svo hefur 
það að búa í hreinasta landi heims 
haft áhrif á það hvernig ég hugsa um 
umhverfið og út frá því ákvað ég að 
einbeita mér meira að umhverfis-
málum,“ segir Bartosz.

„Vörurnar eru umhverfisvænar, 
ekki einungis vegna þess að þær eru 
framleiddar úr lífrænum og niður-
brjótanlegum efnum heldur er fram-
leiðsluferlið líka þannig að það hefur 
ekki mikil áhrif á umhverfið,“ segir 
Bartosz.

Vörurnar eru framleiddar úr 
hveiti klíði og vatni, en úr einu tonni 
af hveitiklíði og litlu magni af vatni 
verða til um 10.000 diskar, skálar 
og hnífapör sem brotna niður í 
umhverfinu á 30 dögum.

„Allir diskarnir, skálarnar og 
hnífapörin brotna mjög fljótt niður,“ 
segir Bartosz. „Svo er hægt að gera 
enn betur og borða bara hnífapörin 

og boxin undir matinn,“ bætir hann 
við og brosir.

„Það er nefnilega þannig að þetta 
er allt ætt og þolir bæði ofn og 
örbylgjuofn. Þú getur jafnvel bakað 
köku í diskunum og borðað svo allt 
upp til agna, sem þýðir ekkert rusl,“ 
segir Bartosz.

Að spu rðu r hvor t æt u r og 
umhverfisvænn borðbúnaður sé 
eitthvað sem vantar í veitinga-
geirann á Íslandi segir hann að það 
sé ekki spurning. „Ég held að það 
sé þörf á umhverfisvænni kosti í 
öllum matvælaiðnaði. Þetta er eitt-
hvað sem er nauðsynlegt að við öll 
séum meðvituð um og reynum að 
gera okkar besta.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Hvetur fólk til að borða 
diska og hnífapör
Bartosz Wójcik rekur fyrirtækið Eco Ísland sem selur ætan og umhverfis-
vænan borðbúnað. Hann hefur búið á Íslandi í áratug og segir dvöl sína í 
hreinasta landi heims hafa haft áhrif á hugmyndir hans um umhverfismál.

Bartosz Wojcik flutti til Íslands fyrir 10 árum og ætlaði aðeins að vera hér í 
eitt ár. Hann hefur starfað sem kokkur á ýmsum stöðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allir diskarnir, skálarnar og hnífa-
pörin brotna mjög hratt niður.

Tveir víkingar í fullum herklæðum liggja óvígir eftir harkalegan og óvæginn bardaga í Fífunni í Kópavogi. Í fjarska er gengið frá þeim þriðja og 
engin miskunn sýnd. Víkingafélagið Rimmugýgur hélt sýningu á nördamenningarráðstefnunni Midgard Reykjavik um helgina.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570-5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460-4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480-8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420-6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540-4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440-8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440-8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481-1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456-4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455-4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464-1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470-5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421-6901

Engin vandamál – bara lausnir
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Við hvetjum Toyota-eigendur til að stytta hemlunarvegalengdina  
með ókeypis ástandsskoðun á bremsubúnaði.  

Afsláttur af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum.*

*Miðast við að ísetning fari fram hjá viðkomandi viðurkennda þjónustuaðila Toyota.
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STYTTU ÞÉR FAR
Ókeypis ástandsskoðun á bremsum 16.–27. september 
hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota. 
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35” BREYTTUR

BRETLAND Boris Johnson, forsætis-
ráðherra Bretlands, hélt því fram 
í viðtali við Mail on Sunday að 
góður gangur væri í samningaum-
leitunum við Evrópusambandið um 
útgöngu Bretlands. Heimildarmenn 
dagblaðsins The Guardian innan 
ESB halda hins vegar öðru fram.

„Okkur hérna er mikið niðri fyrir. 
Á þessu stigi er ekki einu sinni hægt 
að kalla þetta samningaviðræður. 
Á föstudag var í fyrsta skipti rætt 
efnislega um nokkurn skapaðan 
hlut, eitthvað sem hefði átt að ger-
ast fyrir löngu og þar er langt í loka-
niðurstöðu,“ sagði heimildarmaður 
sem vildi ekki láta nafns síns getið.

Johnson fundar með Jean- Claude 
Juncker, forseta framkvæmda-
stjórnar ESB í dag. Landamæri 
Írlands verða þar aðalumræðuefnið. 
Juncker hefur þegar sagt að tíminn 
sé orðinn naumur til ná samningi 
en að útganga án samnings yrði 
„klúður sem tæki mörg ár að laga“. 
– khg

Viðræður  
í skötulíki

FRAKKLAND Jean-Marie Le Pen, 
stofnandi frönsku Þjóðfylkingar-
innar, hefur verið ákærður fyrir 
fjárdrátt. Er hann sakaður um að 
hafa notað fé Evrópuþingsins til að 
greiða starfsfólki sínu í Frakklandi. 
Eru upphæðirnar sagðar nema 
milljónum evra, eða hundruðum 
milljóna króna. Þá hefur dóttir 
hans, Marine, einnig verið ákærð 
fyrir aðkomu að málinu.

Frederic Joachim, lögmaður Le 
Pen, segir að málið málið sé skýrt 
dæmi um „afskipti dómsvaldsins 
af löggjafarvaldinu“ og að skjól-
stæðingur sinn væri „mjög þreyttur 
á þessu“. Le Pen er 91 árs.

Á föstudag var Le Pen yfirheyrður 
í fjóra tíma og bar sig illa eftir það. 
„Rannsóknardómararnir spurðu 
margra spurninga um þetta mál sem 
ég tel vera pólitískt svindl,“ sagði Le 
Pen. Hann þarf að mæta aftur til 
yfirheyrslu 25. október. – khg

Le Pen ákærður 
fyrir fjárdrátt

Boris  
Johnson.

Jean-Marie  
Le Pen

VIÐSKIPTI Matthías Imsland keypti 
nýverið fjórtán íbúða blokk við 
Asparskóga 4, í eftirsóttu nýbygg-
ingahverfi á Akranesi. Hann keypti 
fasteignina af leigurisanum Heima-
völlum í gegnum einkahlutafélag 
sitt, MPI ehf. Kaupverð fasteignar-
innar liggur ekki fyrir en til þess 
að fjármagna kaupin fékk félag 
Matthíasar um 250 milljónir króna 
að láni til 50 ára frá Íbúðalánasjóði. 
Vaxtakjörin eru 4,20 prósent. Alls 
fékk félag hans fjórtán lán á bilinu 
13-23 milljónir króna en einu láni 
var þinglýst á hverja íbúð fyrir sig.

Lánin sem félag Matthíasar fékk 
lúta sérstökum kröfum samkvæmt 
reglugerð frá árinu 2013. Meðal 
annars skulu lánin aðeins veitt til 
óhagnaðardrif inna leigufélaga. 
Ákvæði þess efnis er í stofnskrá 
fyrirtækis Matthíasar.

Félög sem fá slík lán þurfa einn-
ig að uppfylla margs konar önnur 
skilyrði. Þannig er óheimilt fyrir 
fyrirtæki að greiða út arð og allur 
hagnaður af rekstrinum skal fara 
til uppbyggingar og viðhalds íbúð-
anna. Þá skal launagreiðslum stillt 
í hóf. Einnig er tekið fram að félög 
skuli „hafa það sem langtímamark-
mið að eiga og hafa umsjón með 
rekstri leiguhúsnæðis“.

Tveimur dögum eftir að félag 
Matthíasar fékk í hendurnar afsal 
fyrir íbúðunum fjórtán frá Heima-
völlum seldi félagið tvær íbúðir í 
blokkinni fyrir samtals 50,6 millj-
ónir króna. Til þess þurfti hann sér-
stakt leyfi frá Íbúðalánasjóði sem 
var veitt. Fjármunina notaði hann 
meðal annars til að greiða upp rúm-
lega 29 milljóna króna lán frá sjóðn-
um sem hvíldu á íbúðunum tveimur.

Dæmi um aðrar kröfur sem 
kveðið er á um í reglugerð er að 
meðalárs tekjur íbúa skuli ekki fara 
yfir ákveðna upphæð. Þá eru sér-
stakar reglur um hvernig reikna 
skuli út leiguverð. Í einfölduðu 
máli skal leiguverð íbúðanna vera 
sem hlutfall af af borgunum lána 
Íbúðalánasjóðs að viðbættum 
rekstri og viðhaldi. Við kaupin tók 
félag Matthíasar yfir leigusamninga 
Heimavalla við leigjendur að Aspar-
skógum. Rekstur Heimavalla er 
langt í frá góðgerðarstarfsemi enda 
er félagið á markaði og ákveðin 
arðsemiskrafa ræður þar för. Sú 
krafa endurspeglast í leiguverði 
íbúðanna. Þrátt fyrir kröfuna um 

engan hagnað bendir ekkert til þess 
að leiguverð leigutaka Matthíasar 
muni lækka.

Matthías hefur áður nýtt sér þessa 
fjármögnunarleið til kaupa á ellefu 
íbúðum í Vestmannaeyjum á síð-
asta ári. DV og Stundin fjölluðu um 
kaupin á sínum tíma. Þar kom fram 
að Matthías var aðstoðarmaður 
Eyglóar Harðardóttur, félags- og 
húsnæðismálaráðherra, á árunum 
2013-2016. Á þeim tíma undirritaði 
Eygló reglugerðina um leiguíbúð-
alán Íbúðalánasjóðs sem Matthías 
hefur síðan nýtt sér til að byggja 
upp óhagnaðardrifna leigufélagið 
sitt. Matthías hefur þó opinberlega 
þvertekið fyrir að hafa haft formlega 
aðkomu að Íbúðalánasjóði. Benti 
hann á að lánsfjármögnunin stæði 
öllum til boða svo lengi sem félagið 
uppfyllti skilyrði Íbúðalánasjóðs.
bjornth@frettabladid.is

Matthías keypti blokk á 
Akranesi af Heimavöllum hf. 
Fjárfestirinn Matthías Imsland keypti nýlega fjórtán íbúða blokk á Akranesi af leigurisanum. Hann fjár-
magnaði kaupin með lánum til 50 ára frá Íbúðalánasjóði sem aðeins eru ætluð óhagnaðardrifnum leigu-
félögum. Slík félög þurfa að uppfylla ströng skilyrði en meðal annars eru arðgreiðslur bannaðar. 

Fjárfestirinn Matthías Imsland byggir upp óhagnaðardrifið leiguveldi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Heimavellir hafa reynt að losa um eignir undanfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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STÖK NÁMSKEIÐ FYRIR BYRJENDUR

• Navision-fjárhagsbókhald

 Hefst 4. nóvember 

• DK-fjárhagsbókhald

 Hefst 4. nóvember 

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni 
sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel 
undirbúnir fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins. Námið skiptist í fimm hluta:
• Bókhald – grunnur • Verkefnastjórnun með MindManager
• Bókaranám fyrir lengra komna • Skattskil einstaklinga með rekstur 
• Viðurkenndur bókari

Hefst 2. október – lýkur 15. desember 2020

BÓKHALD – GRUNNUR

Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða 
þá sem hafa hug á að starfa á þeim vettvangi. Hentar einnig 
einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur sem vilja vera 
sem mest sjálfstæðir við bókhaldið.

Hefst 2. október • Morgun- og kvöldhópur • 23 skipti

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

Sérlega hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar 
þeim sem hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, 
skrifstofu- og bókhaldsnámi en vilja ná dýpri þekkingu og 
færni í bókhaldi. Einnig kjörinn undirbúningur fyrir námið 
Viðurkenndur bókari. Kennsla fer að mestu leyti fram í formi 
verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst 19. september • Morgun- og kvöldhópur • 25 skipti

Námið hjá Promennt gagnast mér gríðarlega vel
á nýjum starfsvettvangi enda mjög hagnýtt 
bókhaldsnám. Möguleiki á stað- og fjarnámi skipti 
mig mjög miklu þar sem ég var í fæðingarorlofi 
mestan hluta námstímans. Í kjölfar þessa 
skemmtilega og krefjandi náms sinni ég nú 
verkefnum aðalbókara/fjármálastjóra í nýju
starfi í ört vaxandi nýsköpunarfyrirtæki.

Ingunn Guðbrandsdóttir
fyrrverandi nemandi í Framabraut
-Viðurkenndur bókari   
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BÓKHALDS- OG 
SKRIFSTOFUNÁM

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

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

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.



Varmadælur &
loftkæling

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

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

Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

Wi  búnaður 
fylgir með 

öllum 
varmadælum 
meðan birgðir 

endast

Umhver svænn 
kælimiðill

Stofnun 2010 2014 2018
Embætti landlæknis 63,0 56,0 71,0
Ferðamálastofa 11,0 14,0 22,0
Fjármálaeftirlitið 87,0 117,0 117,0
Fjölmiðlanefnd 1,5 2,0 3,0
Umhverfisstofnun 72,0 72,0 115,0
Lyfjastofnun 48,0 55,0 61,0
Geislavarnir ríkisins 10,0 10,0 11,0
Samkeppniseftirlitið 23,0 25,0 26,0
Orkustofnun 37,0 42,0 36,0
Neytendastofa 18,0 15,0 16,0
Fiskistofa 77,0 66,0 60,0
Matvælastofnun 75,0 91,0 99,0
Hugverkastofan 24,0 26,0 36,0
Persónuvernd 8,0 9,0 18,0

Samtals 226,5 347,0 691,0

Stofnun 2010 2014 2018 2020
Embætti landlæknis 354,2 1.082,4 1.388,0 1.362,0
Ferðamálastofa 558,4 474,9 712,7 692,0
Fjármálaeftirlitið 1.220,0 1.677,0 2.125,0 2.383,0
Fjölmiðlanefnd 10,3 37,4 55,9 480,0
Umhverfisstofnun 949,8 1.196,0 2.161,0 2.228,0
Lyfjastofnun 417,9 559,1 736,3 848,0
Geislavarnir ríkisins 74,1 75,4 130,0 144,0
Samkeppniseftirlitið 287,8 398,6 499,3 518,0
Orkustofnun 681,6 521,6 680,1 746,0
Neytendastofa 119,4 160,0 244,0 289,0
Samgöngustofa 1.674,2 1.260,0 2.623,9 2.731,0
Fiskistofa 775,2 793,2 985,0 1.033,0
Matvælastofnun 800,4 951,0 1.948,2 1.884,0
Persónuvernd 63,0 96,0 293,0 305,5
Útlendingastofnun  219,0 265,0 575,5 673,0
Skipulagsstofnun 184,0 229,5 326,5 354,0
Vinnueftirlit ríkisins 464,0 571,0 966,9 1.074,0
Póst- og fjarskiptastofnun 315,0 359,0 481,0 448,0
Mannvirkjastofnun  466,0 607,5 568,0
Jafnréttisstofa  80,0 91,0 128,0 143,0
Hugverkastofan 191,0 321,0 458,0 604,0

Samtals 9.439,3 11.585,1 18.125,8 19.507,5
Samtals verðlag 2019 12.098,0 12.895,0 19.068,0 19.507,5

✿   Útgjöld í milljónum króna

✿   Fjöldi starfsmanna

✿   Útgjöld eftirlitsstofnana

20.000.000.000 kr.

15

2010 2014 2018 2020

STJÓRNSÝSLA Útgjöld eftirlitsstofn-
ana jukust um meira en helming á 
árunum 2010 til 2018, á sama tíma 
hefur starfsfólki eftirlitsstofnana 
ríkisins fjölgað umtalsvert. Í fjár-
lagafrumvarpi næsta árs sem kynnt 
var fyrir helgi er gert ráð fyrir vax-
andi útgjöldum eftirlitsstofnana.

Í tölum sem Fréttablaðið tók 
saman úr ársskýrslum 21 stofnunar 
sem sinnir eftirliti kemur í ljós að 
útgjöld stofnananna jukust um rúm 
57 prósent frá 2010 til 2018.

Þegar tekin eru saman framlög til 
stofnananna í fjárlagafrumvarpinu 
fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir að 
útgjöld þeirra verði 2,3 prósentum 
hærri en árið 2018.

Alls sinna 34 stofnanir eftirliti hér 
á landi, sumar þeirra hafa það ekki 
sem aðalhlutverk. Er því erfitt að 
meta heildarumfang. Sem dæmi gaf 
Seðlabanki Íslands frá sér tölur um 
eftirlitshlutverk sitt í tengslum við 
fyrirspurn Óla Björns Kárasonar, 
þingmanns Sjálfstæðisf lokksins, 
árið 2016, var þá fjöldi stöðugilda 
sem sinnti eftirlitsstörfum kominn 
í 24 úr 10. Samkvæmt nýjustu árs-
skýrslu sinna 11 starfsmenn eftirliti 
af alls 184 starfsmönnum.

Nokkrar eftirlitsstofnanir hafa 
ekki gefið út ársskýrslu og er ekki 
að finna á fjárlögum, eru það Gæða- 
og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og 
barnaverndar, sem starfar innan 
félagsmálaráðuneytisins, og Endur-
skoðendaráð og Eftirlitsnefnd fast-
eignasala sem fjármagna sig alfarið 
með gjaldtöku.

Ein ný eftirlitsstofnun tók til 
starfa á tímabilinu sem Fréttablaðið 
skoðaði. Nefnd um eftirlit með lög-
reglu tók til starfa í byrjun árs 2017. 
Útgjöldin fyrsta starfsárið voru 12,8 
milljónir, ári eftir voru útgjöldin 
komin upp í 21,7 milljónir.

Til að meta umfang eftirlitsstofn-
ana tók Fréttablaðið saman útgjöld 
21 stofnunar eins og þau koma fram 
í ársskýrslum áranna 2010, 2014 
og 2018. Útgjöld þeirra fóru úr 12 
milljörðum króna árið 2010 í 12,8 
milljarða árið 2014 og í 19 milljarða 
króna árið 2018 þegar miðað er við 
verðlag ársins 2019.

Á næsta ári er gert ráð fyrir að 
útgjöldin verði 19,5 milljarðar 
króna til þessara eftirlitsstofnana. 

Starfsmannafjöldi fjórtán eftir-
litsstofnana, sem hægt var að stað-
festa í ársskýrslum, sýnir mikla 
fjölgun á þessum árum. Fór starfs-
mannafjöldinn úr 226 árið 2010 
í 347 árið 2014, í lok árs 2018 var 
hann 691.

Nok k u r umræða skapaðist 
um eftirlitsstofnanir árið 2013 í 
tengslum við vinnu hagræðingar-

Útgjöld eftirlitsstofnana aukast áfram
Umfang eftirlitsstofnana ríkisins hefur aukist umtalsvert á síðustu átta árum. Árið 2014 var sett vinna í gang við að fara yfir reglu-
verk stofnananna með gögn OECD um hagkvæmni og skilvirkni til hliðsjónar en sú vinna rann út í sandinn vegna fjárskorts.

hóps ríkisstjórnarinnar. Guðlaugur 
Þór Þórðarson, þáverandi varafor-
maður hagræðingarhópsins og 
núverandi utanríkisráðherra, sagði 
við Fréttablaðið í september 2013 
að fyrri ríkisstjórn hefði forgangs-
raðað í þágu eftirlitsiðnaðarins. 
Vildi hann þá endurskipuleggja 
kerfið með það að markmiði að ná 
fram hagræðingu. Gagnrýndi hann 

meðal annars að framlög til fjöl-
miðlanefndar hefðu hækkað úr 17,5 
milljónum árið 2008 í 38,5 milljónir 
árið 2012.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
þáverandi forsætisráðherra, skipaði 
vinnuhóp sumarið 2014 til að fara 
yfir lög, reglur og stjórnsýslu mikil-
vægra eftirlitsstofnana. Sá hópur 
skilaði áfangaskýrslu haustið 2014 

Við áttum að skoða 

allar reglur og fara 

yfir allar eftirlitsstofnanir. 

Það er bara lífstíðarverk-

efni.

Skúli Sveinsson, 
lögmaður

þar sem lagt var til að heildarendur-
skoðun yrði gerð á eftirlitsstofn-
unum þar sem verkefni þeirra yrðu 
greind og að því búnu sameinuð og 
samþætt. Einnig að fjárveitingar til 
eftirlitsstofnana yrðu grundvallað-
ar á árangursmati og að þingnefnd 
yrði falið að hafa eftirlit með starf-
semi þeirra.

Miðuðu tillögurnar að því að 
stofnanirnar hættu að vera í eins 
konar löggæsluhlutverki og yrðu 
þjónustustofnanir. Til hliðsjónar 
voru gögn og skýrslur OECD um 
hvernig stuðla megi að hagkvæmni 
og skilvirkni við meðferð mála.

Skúli Sveinsson lögmaður, sem 
gegndi formennsku í vinnuhópn-
um, segir að vinnan hafi runnið út í 
sandinn eftir útgáfu fyrstu áfanga-
skýrslunnar. „Það virtist ekki vera 
áhugi hjá stjórnvöldum á að halda 
starfi hópsins áfram, eftir að ég skil-
aði skýrslunni heyrði ég ekki meira 
af þessu,“ segir Skúli.

Verkefnið var mjög umfangsmik-
ið. „Við áttum að skoða allar reglur 
og fara yfir allar eftirlitsstofnanir. 
Það er bara lífstíðarverkefni. Það 
kostar stórfé að skoða þetta af ein-
hverri alvöru,“ segir Skúli. „En ef þú 
setur það í samhengi við kostnað-
inn við að reka eftirlitsstofnanirnar 
þá væri hægt að setja af stað vinnu 
við að straumlínulaga kerfið fyrir 
aðeins 0,1 prósent af þeim kostnaði, 
það var meira en við fengum.“ 
arib@frettabladid.is

Fjárlög næsta árs voru kynnt í síðustu viku. Útgjöld til eftirlitsstofnana ríkisins halda áfram að aukast líkt og fyrri ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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www.sindri.is  /  sími 575 0000
Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður

Verkfæraborð með skúffu og hillu.
Heildarstærð: 
690 (L) x 470 (B) x 815 (H) mm
Skúffa: 
578 (L) x 378 (B) x 75 (H) mm

BORÐ Á HJÓLUM MEÐ SKÚFFUKÚFFU

Fastir lyklar, fastir lyklar og skralllykla
Topplykklasett 1/4” og 1/2”
Topplykklasett 3/8” og skrúfjárn
Hertir 1/2” toppar og 1/2” bitar,
Sexk. Torx og Spline.

VERKFÆRAVAGN PRO+ 322 STK
ar

322 STKKKKKK

Skrall 36 tanna með læsing
Toppar: 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16,17,18,19,21,22mm
1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”
9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4
13/16”, 7/8”
Framlengingar: 3” & 6”

TOPPLYKLASETT 35 STK 3/8”
gu

5,

, 1/2”, 
4”, 

1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm | 5/32” - 
Lyklar 8 - 22 mm
E-toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

VERKFÆRASETT 130 STK

1 1/4”

30 STK

VERKFÆRASKÁPUR 227 STKSTK

LOFTKEFLI 14MM

TOPPLYKLASETT 28 STK 1/2”T 28 STK 1////////////////////2”

VERKFÆRASETT 1/4” & 1/2” 96 STK1/2  96 STK

7 skúffur
1/4”, 3/8” og 1/2”
topplyklasett
Fastir lyklar, sexkantar og
skrúfjárn, djúpir toppar.

Loftkefli 14m með
veggfestingu
Vinnuþrýstingur 18 BBar
PVC
3/8 “ Tengi

Skrall 36 tanna með lææsingu
Toppar: 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,21,22,23,24,277,30,32mm
Framlengingar: 5” & 100”
T-Skaft, liður
Framlenging með LED ljósi

1/4” toppar, E-toppar, hjöruliður,
skrall og bitahaldarar.
1/2” toppar, torx E-toppar og
fleira.

vnr IBTGCAJ0001

vnr TRI03015Q

vnr IBTTCAD0101

vnr IBTGE32203

vnr IBTGCAI2802 vnr IBTGCAI3501

vnr IBTGCAI9601 vnr IBTGCAI130B

164.756 m/vsk

Fullt verð 193.830

9.900 m/vsk

Fullt verð 13.567

29.321 m/vsk

Fullt verð 36.651

194.493 m/vsk

Fullt verð 228.815

7.991 m/vsk

Fullt verð 10.655

23.834 m/vsk

Fullt verð 32.208

23.512 m/vsk

Fullt verð 31.350

9.132 m/vsk

Fullt verð 12.397

ÖFLUGT ÚRVAL AF VERKFÆRUM OG FYLGIHLUTUM

LOFTKEFL

VERKFÆ

TOPPLYK

VERKFÆ

VERKFÆ

BORÐ ÁÁÁÁÁÁÁÁ H

TOPPLYK

VERKFÆ

Topplyklasett 1/4”, 3/8” og 
1/2”, tangasett, splitttangasett,
skrúfjárnasett, fastir lyklar, 
sexkantsett, meitla- og hamrasettt
o.fl.

Stillanlegur með hillu.
360° snúningur

vnr TR6201C

vnr IBTGT-28305

VERKFÆRASKÁPUR 283 STK

VINNUSTÓLL STILLANLEGUR

VERKFÆ

VINNUS

5.400 m/vsk

Fullt verð 6.751

173.090 m/vsk

Fullt verð 207.656
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Halldór
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Það er 

mikilvægt 

að nýr 

ráðherra 

dómsmála 

sendi skýr 

skilaboð um 

stuðning við 

Schengen-

samstarfið. 

Þannig 

stendur hún 

vörð um 

íslenska 

hagsmuni 

og öryggi. 

 

Til þess að 

efla öryggi 

þurfa allir 

að hjálpast 

að; stjórn-

völd, heil-

brigðis-

starfsfólk og 

notendur 

þjónustu.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur ákveðið 
að 17. september verði alþjóðadagur öryggis 
sjúklinga. Mikilvægt er að nota daginn til að vekja 

athygli á öryggi sjúklinga og til hvatningar um að gera 
betur.

Með öryggi sjúklinga er átt við að sjúklingar hljóti 
ekki skaða af þeirri þjónustu sem ætlað er að bæta heilsu 
þeirra og lífsgæði. Því miður hefur reynst erfitt að tryggja 
öryggi í heilbrigðisþjónustu sem verður sífellt flóknari, 
en áætlað er að um 10% sjúklinga á sjúkrahúsum á 
Vesturlöndum verði fyrir einhvers konar atviki. Þetta er 
auðvitað ekki ásættanlegt og brýnt að bæta úr.

Með atviki er átt við að eitthvað fer úrskeiðis við 
greiningu, meðferð eða umönnun sjúklings, hvort 
heldur það veldur sjúklingi skaða eða ekki og hver svo 
sem skýringin er. Algengustu flokkar atvika eru byltur, 
lyfjatengd atvik, sýkingar og legusár. Víða er unnið með 
markvissum hætti til að fyrirbyggja slík atvik, starfsfólki 
til hróss. Talið er að megi fyrirbyggja allt að 50% atvika og 
spara þannig bæði þjáningar og fjármuni.

Til að efla öryggi sjúklinga þarf að huga að mörgum 
þáttum. Eitt er að auka þekkingu og vitund bæði heil-
brigðisstarfsmanna og sjúklinga um hvar hættur geti 
leynst. Annað er að skapa umgjörð og verkferla sem koma 
í veg fyrir eða minnka hættu á atvikum. Öryggismenning 
ríkir þegar öryggi er í öndvegi.

Rannsóknir sýna að þegar alvarleg atvik verða er 
sjaldan einhverju einu um að kenna heldur leggst margt 
á eitt. Mikilvægt er að læra af hverju einasta atviki, þar 
sem áherslan er ekki að finna blóraböggul heldur gera 
úrbætur á kerfislægum þáttum til að hindra að atvik 
endurtaki sig.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin bendir á mikilvægi 
stjórnvalda. Heilbrigðisráðherra hefur lagt fram Heil-
brigðisstefnu þar sem áhersla er m.a. á bætta mönnun sem 
er forsenda öryggis. Þá hefur landlæknir lagt fram Áætlun 
um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu en öryggi er mikil-
vægur þáttur gæða. Brýnt er að innleiðing beggja takist 
sem best. Til þess að efla öryggi þurfa allir að hjálpast að; 
stjórnvöld, heilbrigðisstarfsfólk og notendur þjónustu. 
Vinnum saman að bættu öryggi sjúklinga, við verðum!

Öryggi sjúklinga

Alma Dagbjört 
Möller
landlæknir

Líkt og var með þriðja orkupakkann á sínum 
tíma er hætt við vaxandi undiröldu gegn aðild 
Íslands að Schengen-samstarfinu. Nýleg orð-
ræða talsmanna lýðhylli í greinaskrifum og í 
útvarpi lýsir efasemdum og jafnvel andstöðu 

gegn samstarfinu.
Það er því full þörf á staðfestu og varðstöðu stjórn-

málamanna um þetta mikilvæga mál.
Schengen-samstarfið, sem tók gildi með samningi 

2001, er samstarf Evrópuríkja á sviði landamæraeftir-
lits og löggæslu sem byggir á Schengen-samningnum. 
Markmiðið er að auðvelda ferðir fólks innan Evrópu og 
tryggja öryggi borgaranna með samvinnu.

Norðurlöndin fimm ákváðu árið 1996 að taka þátt 
í samstarfinu enda höfðu þau í áratugi leyst ríkis-
borgara annarra Norðurlanda undan skyldu til að 
hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru 
norrænu landi en heimalandinu. Norræna vegabréfa-
sambandið féll að vissu leyti inn í Schengen-samstarf 
Evrópusambandsins.

Schengen-samstarfið felst í grundvallaratriðum í 
tvennu. Annars vegar afnámi vegabréfaskoðunar á 
innri landamærum þátttökuríkjanna og hins vegar 
mótvægisaðgerðum, sem felast einkum í samræmdum 
reglum um eftirlit á ytri landamærum Schengen-
svæðisins. Reglur um vegabréfsáritanir hafa verið 
samræmdar þannig að áritun í einu aðildarríki gildir í 
þeim öllum. Þá er samvinna lögreglu ríkjanna í baráttu 
gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi auðvelduð með rekstri 
sameiginlegs upplýsingakerfis sem geymir upplýsingar 
um eftirlýsta einstaklinga og framsalsbeiðnir.

Að auki hefur Ísland, í gegnum Schengen-samstarfið, 
aðild að Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu 
(Frontex). Flugvélar og varðskip Landhelgisgæslunnar 
hafa tekið þátt í verkefnum Frontex í áraraðir.

Talsmenn lýðhylli víða um Evrópu eru óþreytandi að 
benda á þær fordæmalausu áskoranir sem Schengen- 
samstarfið hefur sætt síðustu ár vegna fjölgunar 
flóttamanna og vegna aukinnar öryggisógnar frá 
hryðjuverkaárásum. En þessar áskoranir eru ekki rök 
gegn samvinnu. Þvert á móti sýna þær fram á nauðsyn 
alþjóðasamvinnu, ekki síst fyrir smærri þjóðir.

Áskoranirnar felast einnig í fjölgun ferðamanna. Sú 
þróun kallar á upplýsingar til að tryggja öryggi. Það er 
galið að ætla að Íslendingar geti sinnt eftirliti einir og 
sér óháð samvinnu við aðra. Miðlun upplýsinga og virk 
alþjóðasamvinna lögreglu er okkur nauðsyn. Það fæst 
með Schengen-samstarfinu.

Það þýðir þó ekki að samstarfið eða upplýsingakerfi 
þess sé hafið yfir gagnrýni. Ör þróun í upplýsingatækni 
og alþjóðaáskoranir kalla á sífellt endurmat og aðlögun.

Í þeirri þingmálaskrá sem liggur fyrir 150. löggjafar-
þingi hefur dómsmálaráðherra listað nokkur mál tengd 
Schengen-samstarfinu. Þar á meðal að breyta á lögum 
um Schengen-upplýsingakerfið og kynna útgáfu og 
notkun nafnskírteina sem jafnframt væru ferðaskilríki 
á Schengen-svæðinu.

Það er mikilvægt að nýr ráðherra dómsmála sendi 
skýr skilaboð um stuðning við Schengen-samstarfið. 
Þannig stendur hún vörð um íslenska hagsmuni og 
öryggi.

Schengen

Lítið heyrist
Allir áhugamenn um borgar-
pólitík hljóta að finna fyrir 
þungri undiröldu gagnrýni 
vegna umferðarmála í borginni. 
Reykvíkingar og nærsveitar-
menn verja löngum stundum 
í bílum eða almenningsfarar-
tækjum í endalausum umferðar-
teppum. Á vinnustöðum og 
torgum segja menn nýjustu 
dæmisögurnar um hversu lengi 
það tók þennan og hinn að fara 
á milli borgarhluta, svo ekki sé 
talað um ef ferðinni er heitið í 
annað bæjarfélag. Þetta slær alla 
illa. Nema ef vera skyldi Dag 
B. Eggertsson borgarstjóra og 
Hjálmar Sveinsson skipulags- 
og samgöngugúrú borgarinnar. 
Það heyrist lítið frá þeim.

Tvístíga enn
Maður vikunnar er Jón Gunn-
arsson, nýkjörinn ritari Sjálf-
stæðisf lokksins og þingmaður 
í Suðvesturkjördæmi. Hann 
segist hafa fulla trú á því að 
f lokkurinn eigi mikið inni. 
Fylgið hefur dalað að undan-
förnu enda f lokkurinn talsvert 
tvístígandi. Jón segir að slæmri 
fylgisþróun þurfi nauðsynlega 
að snúa við. Því þurfi að „kalla 
heim til okkar aftur þá sem hafa 
tímabundið, vona ég, fallið frá 
því að styðja f lokkinn“, segir 
Jón. Hann lætur ósvarað hvort 
horft sé til Viðreisnar eða Mið-
f lokksins. Víð bíðum öll spennt 
eftir svörum ritarans.
kristinnhaukur@frettabladid.is
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Við getum ekki komið í veg fyrir 
að þú breytist í foreldra þína ...
En við getum tryggt að þú vitir 
hvað er að frétta!

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Að undanförnu hefur í 
sívaxandi mæli runnið upp 
fyrir mér ákveðið ljós. Ég hef 

áttað mig á því, og orðið töluvert 
uppnuminn af þeirri greiningu 
minni í fámennum hópum, að mín 
kynslóð — fólk sem er fætt circa 
nítjánhundruð og sjötíu, áttatíu 
— hefur mátt búa við það alla 
sína hunds- og kattartíð að hafa 
hangandi yfir sér hinar ægilegustu 
heimsendaspár. Mannkynið hefur 
alltaf verið við það að deyja í heild 
sinni — fyrir utan Bruce Willis 
— hinum skelfilegasta dauðdaga. 
Þegar kjarnorkusprengja myndi 
springa á Miðnesheiði, var mér 
tjáð tíu ára, myndi maður líklega 
missa húðina á hlaupum, hægt og 
sígandi, undan sprengjubylgjunni 
og deyja þannig að maður svona 
nokkurn veginn bráðnaði ofan 
í malbikið. Þetta var manni sagt 
á yfirvegaðan hátt af eldra fólki 
í sömu andrá og það var áréttað 
fyrir manni að lesa blaðsíðurnar 
í símaskránni þar sem útlistað 
var hvernig ætti að bregðast við ef 
sveppurinn sæist yfir Keflavík. Ég 
átti mér stað í gluggalausri kompu 
niðri í kjallara. Þar ætlaði ég að 
hnipra mig inni í skáp á bak við 
gamla vöggu.

Án framtíðar
Svona var bernskan. Litlir 
opineygðir krakkar í náttföt-
unum spáðu í viðbrögð við atóm-
bombum. Ég vil meina að þessar 
kringumstæður hafi markað mína 
kynslóð mun meira og dýpra en 
viðurkennt er. Upp óx kaldhæðið 
lið. Sumir segja lítið afgerandi 
jafnvel. En svona var veganestið: 
Framtíðin varð lúxus. Ekki var 
víst að hún yrði yfir höfuð nokkur. 
Hvers vegna að æsa sig? Upp óx 
kynslóð án framtíðar. Nú þegar 
þessi kynslóð er orðin ráðandi á 
miðjum aldri leggur hún enda á 
það höfuðáherslu í sínum aðgerð-
um — og skal engan undra — að 
vera sem mest í núinu. Lífið er 
núna. Njótum. Á morgun gætirðu 
allt eins verið dáinn.

Auðvitað er það alltaf svo, að ef 
maður hugsar eitthvað merkilegt 
og finnst jafnvel eins og maður 
hafi fattað eitthvað alveg sjálfur, 
að þá er bókað að einhver annar 
er fyrir löngu búinn að koma 
orðum að þessu mun betur. Þurfti 
ekki sjálfur forseti lýðveldisins 
einmitt að ræða nákvæmlega 
þessar pælingar í ávarpi sínu við 
þingsetningu um daginn. Gat 
nú skeð. Þar vitnaði forsetinn 
í skáldkonuna Ingibjörgu Har-
aldsdóttur sem orðaði þennan 
heimsendaveruleika á snilldarhátt 
í sínum skrifum. Það var ekki bara 
kjarnorkuváin. Það var alnæmi, 
fuglaflensa, ebóla, vatnsskortur, 
eiturlyf, hryðjuverk, glæpir. Allt 
skyldi tortíma mannkyni. Ég man 
sterkt eftir því þegar sú umræða 
skapaðist að líklega yrði leiknum 
lokið um leið og Kínverjar byrjuðu 
að nota skeinipappír.

Ég veit ekki hvernig það mál 
endaði, en hitt er annað: Enda-
lokin hafa alltaf vomað yfir. Ég 
man varla eftir nokkru tímaskeiði 
á minni ævi þar sem ekki hafa 
farið fram alvörugefnar umræður 
um það hvað granda myndi mann-
kyni. Meira að segja ánægjuleg 
tímamót einsog aldamótin urðu 
uppspretta heimsendakenninga. 
Þegar tímatalið færi úr 1999 í 2000 
áttu allar f lugvélar að hrapa út af 

Mín kynslóð
kerfisvillu og tölvur að klikkast. 
En það gerðist ekki.

Næsta kynslóð
Kem ég þá að því sem ég vildi sagt 
hafa. Ég boða ekki ábyrgðarleysi. 
Ég boða ekki að engar heims-
endaspár skuli taka alvarlega. Ég 
segi ekki að allt muni reddast. Ég 
boða ekki kæruleysi. Frekar vil ég 
sagt hafa, að einmitt það sem þó 
hefur komið í ljós í skugga heims-
endanna er það, að þrátt fyrir 

allan háskann, hörmungarnar og 
illskuna, virðist vera til kraftur í 
veröldinni sem er eiginlega ekki 
hægt að kalla neitt annað en „hið 
góða“. Ég held að þetta sé lær-
dómur tímans. Hið góða myndast 
þegar nógu margir hafa áhyggjur. 
Þegar nógu margir sjá að háskinn 
er handan við hornið verður 
til einhvers konar djúpkraftur, 
bylgja ótal misstórra aðgerða sem 
saman koma í veg fyrir að háskinn 
verði að hörmungum. Þetta hefur 

maður séð gerast hvað eftir annað. 
Kannski hefur heimsendakynslóð-
in þróað með sér einhvers konar 
hæfni til að verja mannkynið gegn 
vám á ómeðvitaðan og þoku-
kenndan máta, eins og líffræðileg 
samhæfni til að lifa af hafi orðið til 
í skugga kjarnorkusprengjunnar.

Það er til vitnis um þetta sama 
í mínum huga — um þessa seigu 
lífslöngun — að nú vex ný kyn-
slóð úr grasi sterkari og ákveðnari 
en nokkurt fólk hefur áður verið 

í heimssögunni í því að verjast 
aðsteðjandi hörmungum. Ógnin 
er risastór. Kannski sú stærsta. 
Hamfarahlýnunin er brostin á og 
ógnar öllu mannkyni. Viðbrögð 
minnar vanmetnu kynslóðar hafa 
þá kannski verið þessi. Í hógværa 
núinu sínu og blíðri von um að 
háskanum verði ætíð bægt frá 
höfum við alið upp með hægð fólk 
sem mun berjast af fullum krafti 
fyrir því sem við höfum af veikum 
mætti reynt að verja: Framtíðinni.
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FÓTBOLTI „Þessi er í efsta sæti, sá 
langstærsti á ferlinum, það er engin 
spurning. Enginn af hinum titlunum 
kemst í nálægð við þennan, að ná að 
vinna titilinn fyrir framan fjölskyld-
una og fólkið í hverfinu,“ segir Sölvi 
Geir Ottesen brosandi í samtali við 
Fréttablaðið, aðspurður út í tilfinn-
inguna að vinna bikarmeistaratitil-
inn með uppeldisfélagi sínu, Víkingi 
Reykjavík, um helgina. Sölva féll sá 
heiður í skaut að lyfta bikarnum 
í leikslok eftir verðskuldaðan 1-0 
sigur Víkings á FH. Þetta er fimmti 
bikarmeistaratitill Sölva á ferlinum 
en hann varð tvívegis bikarmeistari 
með Djurgården, bikarmeistari með 
FC Kaupmannahöfn í Danmörku og 
með Jiangsu Sainty í Kína.

Með þessu tókst Víkingi að brjóta 
þykkan ís og vinna sinn fyrsta titil 
í knattspyrnu í 28 ár eða frá því að 
Víkingar urðu Íslandsmeistarar 

árið 1991. Sölvi er einn þriggja leik-
manna sem komu við sögu í gær 
sem voru fæddir þegar Víkingur 
vann síðast titil en hinir eru Þórður 
Ingason og Halldór Smári Sigurðs-
son. Enginn leikmaður liðsins var 
fæddur þegar Víkingur vann fyrri 
bikarmeistaratitil sinn árið 1971,  
ekki heldur Arnar Gunnlaugsson, 
þjálfari félagsins.

„Ég og Halldór Smári munum lítið 
eftir Íslandsmeistaratitlinum árið 
1991, Kári man eitthvað eftir þessu 
en það var löngu kominn tími á 
þetta. Maður er í þessu til að vinna 
titla en ekki bara til að vera með. 
Fyrir leikmennina í hópnum sem 
hafa ekki unnið titla á ferlinum er 
þetta frábær reynsla, að fá að upp-
lifa það að taka við titli.“

Sölvi var einn þriggja leikmanna 
yfir þrítugt í liði Víkings og hrósaði 
yngri leikmönnum liðsins.

„Þetta eru frábærir strákar í þessu 
liði og eiga framtíðina fyrir sér. Þeir 
eru búnir að taka út heilmikinn 
þroska frá því í byrjun móts og taka 
skref upp á við. Núna er það undir 
okkur komið að byggja ofan á þetta 

og halda áfram í staðinn fyrir að láta 
líða langan tíma á milli titla. Núna er 
markmiðið sett á að enda tímabilið 
af krafti og bæta stigamet félagsins 
í efstu deild, það verður gulrótin 
okkar það sem eftir lifir tímabilsins. 
Svo verður hópurinn styrktur og við 
stefnum hærra,“ segir fyrirliðinn og 
tekur undir að titlar séu lím sem 
haldi leikmannahópum saman.

Þjálfari Víkings, Arnar Gunn-
laugsson, tekur í sama streng.

„Þetta er fyrsta skrefið af vonandi 
mörgum hjá félaginu, þessir strákar 
eiga framtíðina fyrir sér. Það hættu-
legasta í stöðunni er að menn verði 
saddir og sofni á verðinum.

Á næsta ári þurfa allir að gera 
betur og þá getum við kannski gert 
atlögu að þeim stóra. Þetta eru flott-
ir strákar og með réttri kænsku eru 
allir möguleikar opnir fyrir þetta 
félag. Við ætlum að koma í veg fyrir 

að jafn langt líði næst á milli titla hjá 
félaginu.“

Í aðdraganda leiksins var nafn 
Kára Árnasonar helst í umræðunni 
eftir að miðvörðurinn meiddist 
í landsleik Íslands í síðustu viku. 
Aðspurður út í hlutdeild Kára í titl-
inum fer Sölvi fögrum orðum um 
félaga sinn.

„Hann á stóran þátt í því að koma 
okkur í þennan leik og í hálf leik 
hjálpaði hann til, talaði við menn og 
lét vel í sér heyra. Hann lagði sitt af 
mörkum í þessum titli,“ segir Sölvi 
og heldur áfram:

„Það var ekki hægt að gera neitt 
í þessum meiðslum, þau komu upp 
og þá kom næsti maður inn. Auð-
vitað var það fúlt fyrir Kára en hann 
fékk að fara á HM og EM svo að það 
er ekki hægt að vorkenna honum of 
mikið,“ segir Sölvi léttur að lokum.
kristinnpall@frettabladid.is

Fyrsta skrefið í rétta átt hjá Víkingi
Víkingur vann um helgina bikarmeistaratitilinn í annað sinn og batt félagið um leið enda á 28 ára bið eftir titli. Þessi var sá stærsti á 
ferlinum, segir fyrirliðinn Sölvi Geir Ottesen, sem vann fimmta bikarmeistaratitil sinn um helgina, nú með uppeldisfélagi sínu.

Sölvi fagnaði bikarmeistaratitli í fimmta sinn á ferlinum um helgina en nú með uppeldisfélagi sínu, átján árum eftir að hann steig fyrstu skref sín með meistaraflokki Víkings. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sölvi hrósaði Kára fyrir þátt hans  
um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Eftir að hafa fengið skell í 
fyrsta leik tímabilsins hefur leiðin 
legið upp á við hjá lærisveinum 
Frank Lampard í Chelsea. Liðið 
gerði góða ferð á Molineux-völlinn 
um helgina, ári eftir að hafa tapað 
gegn Úlfunum, en í ár var það Chel-
sea sem hafði 5-2 sigur þar sem Úlf-
arnir náðu að laga stöðuna undir 
lokin þegar sigur Chelsea var í höfn.

Það var ljóst þegar Lampard 
tók við liði Chelsea að hann fengi 
lausan tauminn fyrsta árið. Félags-
skiptabannið gerði það að verkum 

að Lampard fékk ekki að smíða 
liðið eftir eigin höfði með aðstoð 
félagsskiptamarkaðsins og þurfti 
hann því að leita í innviði félagsins. 
Undanfarin ár hefur Chelsea verið 
með eitt af fremstu unglingaliðum 
heims en leikmenn hafa átt erfitt 
með að brjóta sér leið inn í aðalliðið. 

Félagið hefur ítrekað sótt leik-
menn dýrum dómum með það að 
markmiði efla sóknarleikinn sem 
hefur skilað félaginu góðum árangri 
undanfarin ár á kostnað þess að 
ungir leikmenn fengju tækifæri en í 

ár hafa yngri leikmenn liðsins notið 
traustsins.

Sú ákvörðun virðist ætla að 
borga sig því eftir fimm leiki hefur 
Chelsea skorað ellefu mörk og öll 
mörkin komið frá leikmönnum sem 

komu upp úr unglingastarfi félags-
ins. Tammy Abraham setti þrjú um 
helgina og er kominn með sjö mörk 
eftir fimm umferðir, Mason Mount 
er kominn með þrjú og Fikayo 
Tomori braut ísinn um helgina.

Abraham var búinn að sýna það 
að hann kynni að skora mörk á láni 
í Championship-deildinni með 
Aston Villa og Bristol á meðan hann 
beið eftir tækifærinu hjá Chelsea. 
Það eru miklar kröfur gerðar til 
framherja Chelsea og virðist hann 
ætla að standast þær. – kpt

Unglingastarf Chelsea farið að bera ávöxt

Lampard með Tammy Abraham. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Tammy varð um helgina 

fyrsti leikmaður Chelsea til 

að skora þrennu í átta ár í 

ensku úrvalsdeildinni.



Sigurhátíð 
Vals frestað
Valur var hársbreidd frá því að tryggja sér Íslands-
meistaratitilinn í Kópavoginum í gær en drama-
tískt jöfnunarmark gaf Breiðablik líflínu fyrir 
lokaumferð deildarinnar. Ljósmyndari Fréttablaðs-
ins Valgarður Gíslason fylgdist með leiknum.
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Jóhann Sigurður Þorbjörnsson er verslunarstjóri í Flugubúllunni. Hann býr yfir mikilli reynslu sem hann miðlar til veiðimanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Áherslan á gæðavörur 
fyrir fluguveiðimenn
Flugubúllan er sérverslun stangveiðimanna og býður mikið úrval af alls 
kyns veiðibúnaði fyrir konur og karla. Meðal annars gríðarlegt úrval af 
flugum, veiðistöngum, vöðlum og öðrum nauðsynlegum veiðibúnaði í 
miklum gæðum. Allt heimsþekkt vörumerki með veiðibúnað.  ➛2

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Hinn þekkti veiðimaður 
Jóhann Sigurður Þorbjörns-
son, eða Jói eins og flestir 

þekkja, hann er verslunarstjóri í 
Flugubúllunni. Hann hefur víð-
tæka þekkingu á öllu sem við-
kemur veiði og sú þekking nýtist 
viðskiptavinum verslunarinnar 
vel. „Flugubúllan sérhæfir sig í 
f luguveiði og við bjóðum ótrú-
legt úrval af f lugum, flugulínum, 
flugustöngum, fatnaði og öllu 
því sem þarf til stangveiða frá 
heimsþekktum framleiðendum,“ 
segir Jói þegar hann er spurður um 
vöruúrvalið.

Alltaf líf og fjör
Laxveiði er enn í gangi en styttist 
í lokun. Jói segir að þegar haustar 
fari veiðimenn í sjóbirtingsveiði 
í ám á Suðurlandi. „Ég hef heyrt 
að þeir séu að landa vænum sjó-
birtingi og það sé góður gangur í 
veiðinni. Það er alltaf mikið líf og 
fjör hjá veiðimönnum og verður 
oft mjög kátt í búðinni þegar 
túrinn er gerður klár, enda partur 
af hverri ferð að kíkja í veiðibúðina 
og sjá hvort ekki sé hægt að bæta 
einni eða tveimur í boxið.

Vatnaveiðin er að mestu búin 
en þó er eitthvað opið enn. Menn 
fara kannski seint að kvöldi og 
hitta jafnvel á urriða. Þessi veiði 
er þó á lokasprettinum,“ segir Jói 
og bendir á að nú sé rétt að koma í 
Flugubúlluna og endurnýja búnað-
inn eftir sumarið. „Sumir þurfa að 
endurnýja vöðlurnar en aðrir eru 
að kaupa taumaefni eða annað 
sem vantar. Flugubarinn okkar er 
mjög glæsilegur og það er gaman 
að skoða fluguúrvalið hjá okkur, 
þær eru í öllum litum og mjög 
vandaðar. Á þessum árstíma eru 
menn gjarnan að kaupa straum-
flugur. Þær eru til í mörgum 
gerðum, litum og stærðum og 
sumar líkjast jafnvel seiðum í 
vatninu. Litirnir skipta miklu máli 
eftir því hvert haldið skal til veiða 
og jafnvel hvaða tímabil er í gangi. 
Flugurnar eru margar hverjar 
íslenskar en hnýttar erlendis fyrir 
okkur og eru í virkilega góðum 
gæðum. Verksmiðjurnar sem við 
skiptum við hnýta flugur fyrir 
veiðimenn um allan heim og þær 
hafa reynst vel.“

Jói segir að það sé alltaf eitthvað 
um að veiðimenn fari til heitari 
landa í veiði þegar veiðitíma-
bilinu lýkur hér. „Ég hef heyrt af 
veiði í Mexíkó, Argentínu og fleiri 
stöðum þar sem er hlýtt lofts-
lag. Með því að skella sér í veiði í 
útlöndum stytta menn veturinn 
hér heima.“

Virt og vönduð merki
Í Flugubúllunni er gríðarlegt 
úrval fyrir alla f luguveiðimenn og 
Jói segir að þeir finni allt við sitt 
hæfi. „Við erum með sérlega góðar 
fluguveiðistangir frá Guideline 
sem er virt skandinavískt merki í 
veiðiheiminum. Guideline fram-
leiðir vandaðan veiðibúnað sem 
vel er hægt að mæla með. Einnig 
erum við með Wychwood sem er 
sömuleiðis gamalgróið og mjög 
virt og vandað merki frá Bretlandi. 
Það hefur verið vinsælt hjá veiði-
mönnum. Þá má nefna finnsku 
veiðivörurnar frá Alfa sem hafa 
verið mjög eftirsóttar. Og einnig 
er Flugubúllan söluaðili að hinum 
heimsþekktu veiðigleraugum frá 
COSTA, sem sögð eru þau bestu í 
heiminum, sem og veiðivörur frá 
Patagonia. Það er því af nógu að 
taka hjá okkur,“ útskýrir Jói.

Konur eru líka veiðimenn
Veiðivörur eru ekki eingöngu fyrir 
karlmenn því það hefur stóraukist 
að konur komi og kaupi veiðibún-
að. Þær gera ekki síður kröfur en 
karlarnir. „Það er mjög ánægjulegt 
að sjá konurnar í búðinni og þær 
vita alveg hvað þær vilja. Margar 

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 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 
5762 | 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,

Hjá Flugubúllunni er hægt að fá allt fyrir veiðimanninn, hvort sem það er veiðibúnaður eða vandaður fatnaður. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fluguveiðistangir fyrir veiðimanninn frá heimsþekktum framleiðendum. 

Ótrúleg úrval af 
flugum í öllum 
gerðum og 
litum hjá Flugu-
búllunni. 

eru mjög flinkar veiðikonur. Þær 
vilja vandaðar græjur og líta vel út 
á bakkanum,“ segir hann. Jói segir 
að einn og einn smápolli komi 
einnig til að fjárfesta í veiðigræju 
en þeir mættu vera miklu fleiri af 
yngri kynslóðum.

Jói fékk sjálfur veiðidellu 
þegar hann var tíu ára og hefur 
starfað í 18 ár í verslunum sem 
selja veiðibúnað. Hann er því 
hokinn af reynslu, eins og hann 
segir sjálfur. „Það kom fjölskyldu 
minni mikið á óvart að ég hefði 
dellu fyrir veiði en enginn annar í 
ættinni hafði sýnt minnsta áhuga 

á henni. Maður var helst að dorga 
á bryggjunni í fyrstu áður en fjár-
hagurinn leyfði veiði í ám. Einnig 
fór ég í Seltjörn en þar var oft verið 
að sleppa silungi. Þegar maður 
var kominn með bílpróf var hægt 

að bruna að Þingvallavatni eða í 
önnur vötn. Ef ég eignaðist pening 
fór hann í veiðigræjur,“ segir Jói 
og bætir við að það hefði nú verið 
flott að fá veiðidót í jólagjöf en 
svo var ekki á þeim tíma. „Vandað 
veiðihjól er til dæmis svakalega 
flott gjöf,“ segir hann.

Löng reynsla
„Ég nota reynslu mína núna til 
að ráðleggja viðskiptavinum um 
hvernig best er að nota veiðibún-
aðinn og setja hann upp á auðveld-
an hátt. Ég hef lengi kennt flugu-
köst og það nýtist hér í vinnunni. 
Ég vil að allur búnaðurinn virki 
rétt fyrir notandann svo hann geti 
notið þess að veiða. Það eru margir 
þakklátir þegar þeir fá leiðbein-
ingar með notkun í búðinni. Við 
bjóðum alla velkomna sem vilja 
leita ráða hjá fagmönnum.“

Flott námskeið fram undan
Flugubúllan hóf starfsemi sína árið 
2016 sem vefverslun en stækkaði 

fljótt þannig að verslunin var 
opnuð árið síðar að Hlíðasmára 13 í 
Kópavogi. Vöruúrvalið hefur aukist 
mikið enda hefur það alltaf verið 
markmið að bjóða upp á lægstu 
mögulegu verðin á gæðabúnaði. 
Lögð er áhersla á persónulega og 
góða þjónustu. „Við viljum að 
upplifun viðskiptavina okkar sé 
ánægjuleg,“ segir Jói og bætir við að 
næsta vetur og sumar verði ýmis 
námskeið og uppákomur í boði hjá 
Flugubúllunni sem eru sérsniðin 
fyrir fluguveiðimenn. „Hingað 
munu koma erlendir kastmeistarar 
að halda námskeið og sýna okkur 
snilli sína, Mikael Frödin mun kíkja 
á okkur með kennslu í hnýtingum, 
demodagar, og margt fleira.“

Þeir sem vilja kynna sér úrvalið 
frekar hjá Flugubúllunni er bent á 
heimasíðuna, flugubullan.is sem 
er jafnframt sölusíða, eða heim-
sækja verslunina að Hlíðasmára 13 
símar 833 6440 og 833 6441.

Flugubúllan sér-
hæfir sig í f lugu-

veiði og býður upp á 
ótrúlegt úrval af f lugum, 
flugulínum, flugustöng-
um og fatnaði. 
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Fasteignablaðið
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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.

Þverholt 27-31

Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

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

Mikið endurnýjuð 85,6 m2 sérhæð á 1. hæð í 
tvíbýlishúsi ásamt 2ja herbergja íbúð í kjallara
ca. 40-50 m2, samtals því um 135 m2 og 31,6
m2 bílskúr.  Möguleiki á góðum leigutekjum.
Sérhæðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu,
hol, baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu.
Þvottahús í kjallara. Íbúð í kjallara skiptist í 
herbergi, baðherbergi, þvottaaðstöðu, geymslu,
eldhús og stofu. Skjólgóður bakgarður með
hellulagðri verönd. V. 58,9 m.

Skipasund 49 - 104 Reykjavík 

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

189,7 m2 raðhús á 2 hæðum með bílskúr. Fimm 
herbergi, baðherbergi, gestasnyrting, þvottahús,
forstofa, eldhús, stofa, borðstofa og bílskúr.  
Afgirtur bakgarður með timburverönd og svalir
með fallegu útsýni í suðvesturátt. Góð staðset-
ning í vinsælu hverfi. V. 78,6 m.

Arnarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þrið. 17. sept. frá kl. 18:00 til 18:30

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt tvöföldum bílskúr.  Eignin er skráð 214,6
m2, þar af einbýlishús 172,6 m2 og bílskúr 42
m2 og stendur á 750 m2 eignarlóð. Gólfflötur
íbúðarhússins er 200 m2 og nýtist hann allur
en reiknast 172,6 m2 vegna þakhalla efri hæða.
Eignin skiptist í: Jarðhæð: Mjög rúmgóða stofu
og borðstofu, eldhús, forstofu, gestasnyrtingu,

þvottahús og geymslu. Á efri hæð er sjónvarpshol, fjögur svefnherbergi, lítið herbergi og
baðherbergi. Bílskúrinn er með tveimur innkeysluhurðum og er geymsluloft yfir öllum bílskúr-
num. Stór og gróinn garður með afgirtri timburverönd í suðvesturátt. Hellulagt bílaplan og
gönguleið að og meðfram húsinu með hitalögn. V. 89,9 m.

Reykjabyggð 22 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjud. 17. sept. 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, baðherbergi/þvottaher-
bergi, forstofu, rúmgóða geymslu með glugga,
eldhús, stofu og borðstofu. Mjög stutt er í nýjan
skóla í hverfinu, Helgafellsskóla. V. 63,9 m.

Ástu-Sólliljugata 20 - 270 Mosfellsbær 

Hringdu og bókaðu skoðun

Nýtt 30 íbúða fjöl

H

Afhending í 

sept. og nóv. 2019

Laxatunga 76 - 270 Mos. 

Opið hús þri. 17. sept. frá kl. 17:00 til 17:30

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

Klapparhlíð 18 - 270 Mos.

Opið hús þri. 17. sept. frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg 81,1 m2, 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi og glæsilegu útsýni á efstu
hæð, ásamt 26,3 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist
í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
Sérgeymsla á hæðinni. Bílskúrinn er með
hita, rafmagni, rennandi vatni og bílskúrs-
hurðaopnara. V. 46,0 m.

Litlikriki 20 - 270 Mos. 

Mjög fallegt 154,5 m2 raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Tvær timbur-
verandir. Sórt hellulagt bílaplan með hita-
bræðslu. Glæsilegar sérsmíðaðar innrétt-
ingar. Mikil lofthæð með innbyggðri lýsingu.
Fallegar flísar. Gólfhiti. Eignin skiptist í tvö
svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og
bílskúr. Stórt geymsluloft í bílskúr sem er
ekki í fermetratölu eignarinnar.  V. 73,7 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fullbúin  sýningaríbúð
Mjög fallegt 

útsýni

2ja herbergja íbúðir. 
Stærð 65 m2 V. 39,5 m

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 109 m2 – 128 m2 V. 56,5 m. – 62,5 m.

Með bílskúr

 

Miklaborg kynnir: Vel 
skipulagt og bjart arki-
tektateiknað einbýlishús 

í „funkis“ stíl á vinsælum stað 
skammt frá fallegu útivistarsvæði. 
Bílskúrinn er 40 fm og hannaður til 
að breyta í stúdíóíbúð.

Fjögur góð svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottaherbergi á 
efri hæð. Geymsla, baðherbergi, 
bókaherbergi, stofa, borðstofa 
og eldhús á neðri hæð. Komið er 
í anddyri með opnu fatahengi. Á 
hægri hönd er baðherbergi með 
sturtu. Eldhúsið er einstaklega 
rúmgott með hvítri innréttingu og 
vönduðum AEG og Miele eldhús-
tækjum. Borðstofa er samliggjandi 
eldhúsi og er útgengt úr henni 
á hellulagða suðurverönd með 
skjólveggjum. Stofan er rúmgóð 
með fallegum gólfsíðum gluggum 
og er útgengt úr henni á vesturhlið 
í garð.

Fallegur stigi með steyptu 
handriði og stórum glugga. Undir 
honum er parketlagt geymslu-
pláss. Svefnherbergin eru öll stór 
og rúmgóð. Þvottahús er á hæðinni 
og flísalagt baðherbergi með bað-

keri með sturtu í. Litlar svalir eru 
á austur- og vesturhliðum hússins 
með fallegu útsýni til Elliðavatns 
og víðar. Lóðin er stór, eða 789 fm. 
Hún er frágengin að stórum hluta, 
grasflötur er sunnan og vestan 
megin ásamt hellulagðri verönd. 
Trjágróðri hefur verið plantað við 
lóðarmörk.

Húsið er teiknað af Guðmundi 
Gunnarssyni arkitekt og reist 
úr forsteyptum einingum með 
steinaðri og viðhaldslítilli veður-
kápu. Húsið er einstaklega bjart og 
stórir gluggar og aukin lofthæð á 

báðum hæðum gefa eigninni veg-
legan svip. Ennishvarf er umferð-
arlítil botnlangagata. Fallegar 
gönguleiðir eru í nágrenninu þar 
sem stutt er niður að Elliðavatni, 
í Heiðmörkina og Elliðaárdalinn. 
Hverfið er rólegt og sérstaklega 
fjölskylduvænt. Stutt í grunnskóla 
og ýmsar tómstundir.

Allar frekari upplýsingar gefur Þór-
unn Pálsdóttir, löggiltur fasteigna-
sali, s: 773-6000 og thorunn@
miklaborg.is

Fallegt einbýli á vinsælum stað
Opið hús 
verður í 
Ennishvarfi 
25 í dag 
á milli kl. 
17.30 og 18.

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

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



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17 sept.  kl 18.30-19.00

Aðalland 13  108 Reykjavík

Verð: 99.900.000

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og frábæru útsýni á skjólgóðum og 
fallegum stað í Fossvoginum. Um er að ræða eign sem er skráð 230,6fm og þar af er bílskúrinn 
34,0fm. Húsið var endurinnréttað á árunum 2006-2007 á glæsilegan hátt og hannað af arkitekt. 
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og steinn er á borðum, svefnherbergin eru fjögur, tvær stofur og 
tvö baðherbergi. Hiti er í stétt og bílaplani og mjög góð aðkoma að húsinu
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 230,6 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 820-2222

Glæsileg endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð með yfirbyggðum svölum og stæði í 
bílageymslu.Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, tvö svefnherbergi, fataherbergi, tvö 
baðherbergi, þvottahús og geymslu. Gólfefni er fallegt olíuborið plankaparket, innréttingar eru 
samræmdar, Steinn á borðum og í gluggakistum, hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi 
og vel útbúið þvottaherbergi. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3-4     Stærð: 142,7 m2

Grandavegur 42 E     107 Reykjavík 74.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. sept. kl. 17.30-18.00

Mjög mikið endurnýjuð björt og rúmgóð 4ra herb.íbúð á efstu hæð í snyrtilegu 
fjölbýli. Þrjú svefnherbergi, þvottahús er innan íbúðar og stofan björt og rúmgóð. 
M.a er nýbúið að skipta um eldhúsinnréttingu og tæki, baðinnréttingu, fataskápa, 
gólfefni, rafmagn og ofna.  Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja með.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 101,1 m2

Suðurbraut 22     220 Hafnarfirði 42.900.000

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ

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

Herbergi: 2-3     Stærð: 84 - 180 m2

53,8-94,6 millj

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. sept. kl. 16.30-17.00

Naustavör 28    200 Kópavogi  44,9-99,5 millj

Naustavör 28-34 er 4ra hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett 
örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr flestum íbúðunum. Í húsinu 
eru 2ja til 4ra herbergja íbúðir. Íbúðirnar hafa annaðhvort svalir eða verönd. Tvennar 
svalir fylgja sumum íbúðum. Bílageymsla er upphituð, sérgeymslur eru í kjallara. 
Íbúðirnar verða afhentar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Steinn á borðum í eldhúsi 
frá S.Helgasyni.
Á baðherbergjum eru gólf flísalögð og veggir flísalagðir upp í loft. Þau verða búin 
vönduðum hreinlætistækjum, hitastýrðum blöndunartækjum, upphengdum salernum, 
sturtum með glerhlið. Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað 
á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Stutter í 
frábærar gönguleiðir, hjólreiðastíga og falleg útivistarsvæði. 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4      Stærð: 124-141,8 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 18. sept. kl. 16.30-17.00

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA +

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. sept. kl: 17:00-17:30

Holtsvegur 10    210 Garðabær

Um er að ræða fallega og rúmgóða 100,7fm 3 herbergja íbúð með stórum suð/
vestur svölum. Íbúðin er á 5. hæð, merkt 0502. Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni. 
Einungis eru 2 íbúðir á 5 hæðinni. Eignin skiptist í : Gott alrými (forstofa, eldhús, 
borðstofa, stofa), tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu í kjallara. Eignin 
er laus til afhendingar strax. Uppl. veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 100,7 m2      

59.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. sept. kl. 17:30-18.00

Laxatunga 54    270 Mosfellbær 82.500.000

Fallegt 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum við Laxatungu í Mosfellsbæ með sérlega flottu 
útsýni m.a út á Esju og sjó. Íbúðin er sjálf 175.7m2, bílskúr er 27.9 m2 og samtals er því 
eignin 203.6 m2. Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, tvö bað-
herbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar og skápar, granít borðplata 
í eldhúsi og fallegt harðparket á gólfi. Uppl. veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 204 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. sept. kl. 17.30-18.00

Rúgakur 1a    210 Garðabæ 57.500.000

Stórglæsileg 2ja herb lúxusíbúð á efrihæð í vönduðu lyftuhúsi með stórum svölum til 
suðurs með glæsilegu útsýn. Stæði í bílageymslu fylgir ásamt 21,5 fm sérgeymslu. Svefn-
herbergið er mjög stór með vel útbúnu fataherbergi. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar. 
Húsið er aðeins tveggja hæða. Stutt er í alla helstu þjónustu ásamt leikskóla, skóla og 
fjölbrautaskóla. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 116,2 m2        Bílageymsla    

LAUS STRAX

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. sept. kl.17:00-18:00

Bæjarlind 5    201 Kópavogur 40,4-139 millj.

Glæsilegar 2-4ra herbergja íbúðir í sérlega vönduðu og glæsilegu 
lyftuhúsi í Glaðheimahverfi Kópavogs. Húsið hefur hlotið 
Hönnunarverðlaun Kópavogsbæjar og er það fyllilega verðskuldað. 
Allar íbúðir eru með yfirbyggðum svölum, tæki í eldhúsi fylga með 
í kaupum (ísskápur, uppþvottavél, ofn, eldavél, gufugleypir og 
örbylgjuofn nema I tveggja herbergja íbúðunum. Stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir öllum 3 og 4ra herbergja íbúðum, tvö stæði er 
með penthouse íbúðunum. Mikið er lagt upp úr allri hljóðvistun í 
húsinu. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2-4     Stærð: 64.6 - 230 m2      

3ja

4ra

520 9595
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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

• Vel skipulögð 107,5 fm. íbúð á 2. hæð í góðu

steinsteyptu húsi við Ásvallagötu í Reykjavík 

að meðtalinni 11,5 fm. sér geymslu.  Húsið að

utan var múrviðgert og múrkústað árið 2019 og

skipt um það gler og þá glugga í húsinu, sem

talin var þörf á. 

• Forstofuherbergi sem er með sérinngangi úr

stigahúsi, en hægt væri að tengja við íbúð.

Rúmgóð stofa. Stórt hjónaherbergi með út-

gengi á nýlegar svalir til suðurs.

• Staðsetning eignarinnar er góð á rólegum stað

stutt frá miðborginni.

Verð 49,9 millj.

Ásvallagata 17. 4ra herbergja íbúð – laus fljótlega.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 5 herbergja 117,5 fm. íbúð á 2.

hæð með suðvestursvölum í fjórbýlishúsi við

Rauðalæk. Íbúðin var endurnýjuð fyrir um 10

árum síðan, m.a. eldhús með hvít sprautu-

lakkaðri innréttingu, baðherbergi, gólfefni og

hurðar innan íbúðar.

• Opið eldhús með eyju og gluggum til vesturs

og norðurs. Stofa auk sjónvarpsstofu með

stórum gluggum. Þrju herbergi.

• Í sumar var skipt um alla glugga á hæðinni

auk svalahurðar. Nýlegar rafmagnstöflur fyrir

húsið og innan íbúðar.

Frábær staðsetning, miðsvæðis í Reykjavík,
í hjarta Laugardalsins.     Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag, frá 
kl. 18.15 – 18.45
• Falleg 75,1 fm. 2ja - 3ja herbergja íbúð á 3.

hæð auk 20,3 fm. bílskúrs í góðu fjölbýli mið-

svæðis í Reykjavík.

• Möguleiki er að bæta við svefnherbergi innan

íbúðar og gera hana 3ja herbergja. Stofa með

gluggum og svölum til vesturs með góðu út-

sýni. Falleg eldri innrétting er í eldhúsi.

• Hellulögð stétt fyrir framan hús með snjó-

bræðslu. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á

undanförnum árum og þak endurnýjað þar sem

skipt var um pappa, járn og borðaklæðningar. 

Frábær staðsetningu miðsvæðis á höfuð-
borgarsvæðinu.

Verð 39,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45
• Mjög falleg 120,1 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúð

í húsinu nr. 29 við Mýrargötu.  Sameiginlegur

inngangur er með jarðhæð hússins.

• Íbúðin er á tveimur hæðum og er með tvennum

svölum til suðurs.

• Aukin lofthæð er í hluta íbúðarinnar. Þrefalt gler

og aukin hljóðeinangrun.

• Virkilega björt og falleg 3ja - 4ra herbergja íbúð

á tveimur hæðum með tvennum suðursvölum á

frábærum stað í miðborginni.  

• Íbúðin eru laus til afhendingar við kaupsamning.

Afar eftirsóttur staður við Grandagarðinn, sem
iðar af mannlífi með verslunum, veitingastöðum
og annarri þjónustu.       Verð 63,9 millj.

Rauðalækur 6.  5 herbergja hæð. Sér bílastæði. 

Hvassaleiti 20. 2ja – 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
• Falleg og björt 120 fm.  íbúð á 2.hæð, miðhæð,

að meðtalinni sér geymslu í 6 íbúða húsi við

Rjúpnasali.

• Tvennar rúmgóðar svalir eru á íbúðinni til

austurs og vesturs. Fallegar ljósar innréttingar

og innihurðir úr Hlyn. Eikarparket og  náttúru-

flísar á gólfum.

• Stofa er rúmgóð og nýtur útsýnis úr stofu að

hlíðum Rjúpnahæðar og að golfvelli GKG. Þrjú

rúmgóð herberghi.

Staðsetning er mjög góð, leikskóli, grunnskóli
og Salalaug eru í göngufæri.

Verð 54,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
18.15 – 18.45
• Vel skipulögð 6 herbergja 155,7 fm. efri sérhæð

í þríbýlishúsi auk 22,5 fm. bílskúr, við Álfhólsveg.

Glæsilegt útsýni til vesturs og norðurs.

• Húsið er klætt á austur og suðurhlið og nýlega

hafa verið gerðar múrviðgerðir á norðurhlið

hússins. Gluggar voru málaðir árið 2018. Nýlegt

harðparket er á aðalrýmum hæðarinnar. 

• Hæðin er með stórum gluggum sem hleypa inn

góðri birtu.

• Stofa sem rúmar vel setu- og borðstofu með

gluggum til suðurs, vesturs og norðurs og út-

gengi á svalir til suðurs. 5 svefnherbergi.

Verð 59,9 millj.

Rjúpnasalir 6 - Kópavogi. 4ra herbergja íbúð. Tvennar svalir.

Álfhólsvegur 119 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.Mýrargata 29. Nýbygging – Tvær íbúðir í byggingu. Til afhendingar strax.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 18.15 
– 18.45
• 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. Sól-

skáli 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. Glæsi-

legt útsýni út á sundin og að Snæfellsjökli.

Verð 68,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 17.15 – 17.45
• 43,0 fm. 2ja herbergja kjallaraíbúð á þessum

eftirsótta stað við Bárugötu í Vesturbæ Reykja-

víkur. Húsið er afar fallegt. Stór lokaður garður

til suðurs með sameiginlegri verönd og tyrfðri

flöt. 

• Stofa er opin að hluta við eldhús með glugga

til vesturs.

• Lóðin er 337,5 fm.  eignarlóð er gróin, falleg og

snýr til suðurs. . Stór sameiginleg viðarverönd 

í garði. Gengið inn um sameiginlegan inngang

í kjallara, sem þó er nýttur aðallega af kjall-

araíbúð.

Verð 29,9 millj.

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

Bárugata 9. 2ja herbergja íbúð – laus strax.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45

• Glæsilegt 231,6 fm. raðhús á tveimur hæðum

með 28,8 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið er

staðsett í lokuðum botnlanga örstutt frá skólum.

• 5-6 svefnherbergi eru í húsinu í dag. Eitt er

stórt og gluggalaust en með loftræstingu. Húsið

er innréttað á vandaðan og smekklegan hátt

með fallegum innréttingum. Aukin lofthæð er

á efri hæð.

• Mikils útsýnis nýtur frá eigninni. Útgengi er á

rúmgóðar svalir til norðvesturs frá stofu. Lóðin

er afar falleg og vel hirt. Útgengi á neðri viðar-

verönd til norðvesturs úr sjónvarpsrými. Efri

viðarverönd er staðsett fyrir framan hús og snýr

til suðurs.                      Verð 89,9 millj.

Brúnastaðir 37. Vel staðsett raðhús á útsýnisstað.
Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 18.15 – 18.45
• Bjart og fallegt 198,3 fm.  6-7 herbergja enda-

raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum

32,0 fm. bílskúr á skjólsælum stað í suður-

hlíðum Kópavogs.  Svalir til suðurs og skjól-

sælar verandir ofan við hús með heitum potti

þar sem sólar nýtur frá morgni til kvölds.

• Á teikningum er gert ráð fyrir 5 svefnherbergjum

í húsinu, en 1 herbergi á efri hæð er nú opið við

stofu, sem gerir þær afar stórar og glæsilegar.

Stofur með gluggum til suðurs, vesturs og

norðurs. Eldhús opið við stofu.

Staðsetning er virkilega góð í suðurhlíðum
Kópavogs. Stutt er í skóla, leikskóla, verslanir 
og alla þjónustu.              Verð 89,5 millj.

Blikahjalli 6 – Suðurhlíðar Kópavogi. Endaraðhús.
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

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

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur
fasteignasali

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

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

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

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

113.9 fm 4 herb. íbúð merkt 02-05.  Stæði í bílageymslu fylgir. 
Þrjú svefnherb.  Sérþvottahús, baðherb. með baðkari og sturtu. 
Hvítar innréttingar. Til afhendingar við kaupsamning. V. 66,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

LÁGALEITI 7
103 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

129,3 fm rúmgóð 3ja herb. útsýnisíbúð með tveimur svölum á 2. 
hæð að Boðagranda 2.  V. 59,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is, Herdís Valb. Hölludóttir lg. fs. s. 694 
6166, herdis@eignamidlun.is

BOÐAGRANDI 2
107 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

Mikið endurnýjað 218,2 fm raðhús í Fossvoginum. Húsið er vel staðsett, neðarlega á skjólgóðum stað í Fossvogsdalnum, stutt er í 
skóla, leikskóla og íþróttir. Húsið var byggt árið 1971 og teiknað af Jóni Kaldal. Suðurgarður með timburverönd og eitt bílastæði er við 
inngang og næg bílastæði fyrir framan húsið. Bílskúr sem staðsettur er framar í götunni.  V. 94,9 m.
Opið hús mánudaginn 16. september milli kl 17:00 og 17:30 
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

LJÓSALAND 15
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

 113.8 fm mikið endurnýjuð 4 herb. íbúð neðstu hæð ásamt bílskúr.  
Íbúðin var mikið endurnýjuð fyrir ca 10 árum. Endurnýjað eldhús, 
baðherbergi, gólfefni,innihurðir,raflagnir og fl. V. 49,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

 91.6 fm 3 herbergja íbúð með sérafnotafleti. Eignin skiptist 
í: forstofu, 2 svefnherbergi,  stofu, eldhús,  baðherbergi og 
geymslu. V. 42,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

Fjögurra herbergja 102 fm íbúð á 3. hæð. Húsið er vel viðhaldið. 
Útsýni yfir borgina frá svölum sem snúa til suðurs. Íbúðin getur 
verið laus við kaupsamning.   V. 41,9 m
Opið hús mánudaginn 16. september milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

LANGHOLTSVEGUR 99
104 REYKJAVÍK

LAUGATEIGUR 17
105 REYKJAVÍK

KLEPPSVEGUR 38
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

DRAFNARSTÍGUR 2
101 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 80,1 fm 3 herbergja íbúð á 2. hæð. Eignin skiptist 
í 1 svefnherbergi, 2 samliggjandi stofur, baðherbergi og eldhús. 
Auðvelt er að breyta svo það séu 2 svefnherbergi.  V. 40,9 m
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg. fs. s. 847 7000, 
armann@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

SKAFTAHLÍÐ 8
105 REYKJAVÍK

Björt 125,2 fm, 5 herbergja íbúð á 4 hæð. Eignin skiptist í 2 stórar 
og bjartar stofur, 3 svefnherbergi, rúmgott eldhús, baðherbergi, 
forstofu, góðar svalir til suðvesturs.  V. 54,9 m
Opið hús þriðjudaginn 17. september milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, 
hreidar@eignamidlun.is

KVISTALAND 17
108 REYKJAVÍK

BALDURSGATA 12
101 REYKJAVÍK

 220,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Fossvogi. Húsið skiptist í anddyri, snyrtingu, stofu, borðstofu, opið eldhús, 
3-4 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Bílskúrinn er í dag notaður sem herbergi og geymsla en auvelt að gera aftur að bílskúr. 
Húsið stendur á stórri lóð neðan götu með fallegum grónum garði og suðurverönd. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Óskað er 
eftir tilboði.
Opið hús þriðjudaginn 17. september milli kl 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

Falleg 61.5 fm 3 herbergja íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni og tvennum svölum sem eru um 21,5 fm. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð á sl. árum. V. 44,2 m
Opið hús þriðjudaginn 17. september milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
120 fm rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð að Hraunbæ 46, eign 
merkt 01-03. Með sólríkum svölum.   V. 38,9 m
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg. fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

HRAUNBÆR 46
110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN



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

 199.4 fm 5 herb. parhús á góðum útsýnisstað í Ásahverfi. Vel 
skipulagt með góðum innréttingum, tvennum svölum. Parket og 
flísar á gólfum. Rúmgóð herbergi, innbyggður bílskúr.  Húsið er til 
afhendingar við kaupsamning. V. 92,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

GRJÓTÁS 6
210 GARÐABÆ

LAMBASTEKKUR 6
109 REYKJAVÍK

EIÐISMÝRI 8A
170 SELTJARNARNES

 Hlýlegt 132,3 fm einbýli á einni hæð í rólegu og fjölskylduvænu hverfi. Þrjú svefnherbergi - stofa og eldhús í opnu rými. Húsið er 
staðsett innst í botnlanga. Sérstæður bílskúr, sem býður upp á ýmsa möguleika. Mikil veðursæld í garðinum. Örstutt í leikskóla og 
grunnskóla auk þess sem stutt göngufæri er í náttúruparadísina í Elliðaárdal.  V. 59,9 m
Opið hús miðvikudaginn 18. september milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg. fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

Glæsilegt og mikið endurnýjað 201,6 fm, 5 herbergja raðhús með auka stúdíóíbúð á fjölskylduvænum stað innst í rólegum botnlanga 
við Eiðismýri 8a. Stór, björt og opin stofa með arni, samliggjandi eldhúsi sem hefur verið endurnýjað með fallegri innréttingu með 
eyju frá Kvik. V. 97,9 m
Opið hús þriðjudaginn 17. september milli kl. 17:00 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS
Glæsileg, opin og mikið uppgerð 103,8 fm, 3 herbergja 
útsýnisíbúð á 2 hæð. Rólegur og gróinn staður þar sem stutt er í 
alla helstu þjónustu. V. 53,5 m
Opið hús mánudaginn 16. september milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, 
hreidar@eignamidlun.is

Um er að ræða 10 iðnarbil frá 115 fm til 120.7 fm.  Gönguhurð 
og innkeyrsludyr.  Stórt malbikað bílaplan. Eignin hefur verið 
endurnýjuð frá grunni.   V. 36.9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

 167.0 fm 3 herb. íbúð með sérinngangi, útgengi út í góðan garð 
og stæði í bílageymslu.  Mjög góð staðsetning í grónu hverfi í 
Garðabæ. Til afhendingar strax.  V. 53,5 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is, Herdís Valb. Hölludóttir lg. fs. s. 694 
6166, herdis@eignamidlun.is

NÓNHÆÐ 1
210 GARÐABÆ

VAGNHÖFÐI 17 - ATVINNUH.
110 REYKJAVÍK

SJÁVARGRUND 10
210 GARÐABÆ

JÖKLAFOLD 41
112 REYKJAVÍK

136.8 fm 4 herb. íbúð með bílskúr og tvennum svölum í barnvænu 
hverfi.  V. 44,9 m
Opið hús þriðjudaginn 17. september 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

83,6 fm. vel staðsett og björt  3ja herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð 
að Álfaheiði 30, Kópavogi.   V. 39,9 m
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg. fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

ÁLFAHEIÐI 30  
200 KÓPAVOGUR

 126.4 fm 4 herbergja íbúð með bílskúr í mjög góðu fjölbýlishúsi.  
Tvennar svalir.    V. 48,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, 
hilmar@eignamidlun.is

ÁLFTAMÝRI 6
110 REYKJAVÍK

Einbýlishús á einni hæð samtals 180 fm. Fimm svefnherbergi, 
innangegnt í bílskúr, sólpallur til suðurs.   V. 44,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

HOFSBRAUT 66
162 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

 147.4 fm fimm herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Góðar 
svalir. Rúmgóð og vel skipulögð íbúð á miðhæð með 4 
svefnherbergjum.   Rúmgott eldhús, rúmgóð stofa.
Opið hús mánudaginn 16. september milli kl. 17:30-18:00
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

BÁSBRYGGJA 19
110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS
Kópavogstún 9,  136,7 fm 4ja herbergja þakíbúð með stæði í bílgeymslu og tvennum svölum. Eign fyrir 60 ára og eldri. V. 92,9 m
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is, Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098

KÓPAVOGSTÚN 9
200 KÓPAVOGUR

60 +
ára

BÓKIÐ SKOÐUN

BERJARIMI 34
112 REYKJAVÍK

109.5 fm 4 herb. íbúð með auka herbergi í risi ásamt stæði í 
opinni bílageymslu.    V. 47,3 m
Opið hús mánudaginn 16. september 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



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

Til afhendingar strax, 36 fm fullbúin íbúð á jarðhæð með svölum.
Allt tilbúið m.a. lýsing og gluggatjöld og öll tæki. Ný íbúð.

LÁGALEITI - STÚDÍÓÍBÚÐ 29.9M

STEFÁN HRAFN                                  895 2049 ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON         820 2399

254,7 fm. glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð. Húsið 
stendur efst á Valhúsahæð sem er útsýnisstaður og útivistasvæði.
Stutt í skóla og alla þjónustu. Bókið skoðun.

VALHÚSABRAUT 16, 170 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

212,5 fm. 5 herb. raðhús á tveimur hæðum með með innbyggðum 
bílskúr. Húsin skilast fullbúnu að utan með tilbúinni lóð og tilbúið til 
innréttinga að innan með frágengnum raflögnum.

NÖNNUBRUNNUR 4,6,8. 113 RVK 66.9M

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR   692 0149

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 - MIÐBÆR

MATTHILDUR / KJARTAN

SÝNUM ALLA DAGA

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

Opið hús þriðjudaginn 10 .sept. klukkan12-13 og 17-18.  
Stórglæsileg ný fullbúin íbúð í miðbænum í lyftuhúsi á besta stað. 
124,9 fermetrar, mikil lofthæð, stórir og bjartir gluggar.

GEIRSGATA 2, ÍB. 203, 101 RVK 89.9M

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON         820 2399

Til sölu eða leigu, 257,4fm. Einstakt og glæsilegt endurnýjað 
einbýlishús á einnig hæð með innbyggðum bílskúr, á besta stað í 
Fossvogi. Húsið stendur innst inni í lokaðri götu. 

TRAÐALAND 16, 108 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

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

STRANDGATA 25, 220 HFJ VERÐTILBOÐ

STEFÁN HRAFN                                  895 2049

Einstaklega falleg  efri sérhæð ásamt bílskúr, samtals, 140fm í hjarta 
Vesturbæjar Reykjavíkur. Bjartar samliggjandi stofur sem skarta 
sérlega fallegum arni og stórum suðurgluggum.

GRENIMELUR 8, 107 RVK 83.9M

KJARTAN ÍSAK                                 663 4392

Björt og glæsileg, 4ra herbergja íbúð á 2 hæð í  fallegu fjölbýli. Eignin 
skiptist í hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús ,stofu og  þvottahús 
innan íbúðar. Geymsla í kjallara og stæði í bílageymslu fylgir.

FLÉTTURIMI 1, 112 RVK 38.9M

KJARTAN ÍSAK                                 663 4392

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð á mjög góðum stað í 
Grafarvoginum. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi 
og 2 svefnherbergi. Sér geymsla innan íbúðar.

LAUFENGI 27, 112 RVK 38.9M

KJARTAN ÍSAK                                 663 4392 ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

166,5 fermetra parhús við Hofsvallagötu, í hjarta Vesturbæjarins rétt 
hjá Vesturbæjarlaug, Melabúðinni og Kaffi Vest. Stutt á KR-völlinn, 
Melaskóli og Hagaskóli í göngufæri. Bókið skoðun. 

HOFSVALLAGATA 49, 101 RVK 79.9M
BÓKIÐ SKOÐUN

Opið hús þriðjudaginn 17.september klukkan17:00 til 18:00 - 
Einungis 3 íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til 
afhendingar með gólfefnum við kaupsamning.

ÁLALIND 1-3, 201 KÓP 62.9M

  KJARTAN ÍSAK                                    663 4392

OPIÐ HÚS



sími

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

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

Sóleyjarimi 63 
113 Reykjavík

Ennishvarf 25 
203 Kópavogur

 Verð:  88,9 millj.Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sérlega vandað og vel skipulag 
endaraðhús 
Rúmgóð alrými á neðri hæð, aukin 
lofthæð 
Einstaklega fallegur og sólríkur suður 
garður 
Fimm góð svefnherbergi á efri hæð
Veglegt baðherbergi og gestasnyrting 
Virkilega falleg eign á þessm eftirsótta 
stað

4ra herbergja íbúðir með stæði í bílgeymslu Fullbúnar með gólfefnum 

Tilbúnar til afhendingar 

3 íbúðir eftir

 Verð:  105,0millj.

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
16. sept. milli  
kl 17:30 og 18

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýli á 
þessum vinsæla stað 
Fjögur stór svefnherbergi auk skrifstofu 
40 fm bílskúr hannaður til að breyta  
í stúdíóíbúð 
Aukin lofthæð á báðum hæðum 
Stórt glæsilegt eldhús og góðar stofur 
Fallegt útsýni og stutt að Elliðavatni 
Stutt í grunnskóla og ýmsa þjónustu í g

Nánari upplýsingar veitir:

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

201 Kópavogi

58,5 millj.Verð frá:

Bókaðu skoðun
Laus strax



– Með þér alla leið

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi OPIÐ HÚS

mánudaginn 16. sept. frá kl 16:30-17:30

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja íbúðir við Hafnarbraut 13-15 
í lyftublokk á vestanverðu Kársnesi. 

Stærðir frá 45 -175 fm.  

Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með gólfefnum á votrýmum. 

Kársnesið er vaxandi svæði með fjölskylduvænu og fallegu 

Nánari upplýsingar veita:

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

ÓÓla
löögg
SSími
oolaf

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

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

FFriðr
hhdl. og
SSími:
frridrik

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

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

AAtl
löög
SSím
aatl

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

Verð frá : 33,9 millj.
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.       

44,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. kl 17:00 - 17:30

Falleg hæð Samtals 97 fm að stærð 
Risloft fyrir ofan íbúð 
Þrjú svefnherbergi 
Tvískipt stofa 
Tvennar svalir

Njörvasund 1
104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.       

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjuð 121,4 fm 4-5 herberga íbúð 
á 3hæð 
3-4 svefnherbergi og 2 snyrtingar 
Mikil lofthæð 
Sérinngangur 

Vatnsstígur 3 b
101 Reykjavík

M
á 
3-
MM
Sé

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

.       

47,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudag 18. sept. frá kl 17:30-18:00

Glæsileg 4ra herb endaíbúð á 6hæð stærð 
103,5fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð 

Baðherbergið endurnýjað. Þrjú góð herbergi 

Tengi fyrir þvottavél í eldhúsi. Gólfsíðir 
gluggar. Gólfhiti í allri íbúðinni Stórar svalir 
til vesturs, mikið útsýni. Frábær staðsetning 

104 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

66,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Glæsileg og björt 4-5 herb 137,2 m2 íbúð á 
3 hæð við Sólarsali 4 í Kópavogi, ásamt 27,1 
m2 bílskúr 
Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni 
Mikil lofthæð 
Góð staðsetning  

Sólarsalir 4
201  Kópavogur

G
3 
m
St
M
G

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

.       

52,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

77,3 fm, 2ja herbergja íbúð 

Eldhús og stofa saman í opnu rými 

Gott skipulag Stæði í bílageymslu 

Rúmgóðar svalir til vesturs. 

Stutt er í þjónustu; Læknavaktina, 

Garðatorg 2a, íbúð 103
210 Garðabær

.       

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. sept. frá kl 18:00 - 18:30

5 herbergja íbúð á efstu hæð 

Fallegt útsýni, skipt hefur verið um glugga 

Eskihlíð 8, efsta hæð
105 Reykjavík

.       

57,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. sept. frá kl 18:00 - 18:30

Björt og mjög rúmgóð 4ra herbergja íbúð 
á þriðju hæð, auk stæðis í bílageymslu í 
lyftublokk fyrir 60 ára og eldri 

Um er að ræða eign sem er skráð 114,5 fm 
og að auki fylgir sér geymsla í sameign 

2 svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús 
innaf eldhúsi. Falleg og rúmgóð sameign 

Miðleiti 5
103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       .       

38,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. frá kl 18:30 til 19:00

Björt 2ja herbergja útsýnisíbúð á 11 hæð í 
lyftuhúsi við Sólheima í Reykjavík 
Eignin er 72 fm. 

hluta 
Frábært útsýni í suður og austur 
Þvottaaðstaða er innan íbúðar

Sólheimar 23
104 Reykjavík

h
F
Þv

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

46,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. frá kl 17:30 til 18:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á fyrstu hæð í þríbýli við Hvassaleiti. 

Eignin er 87,6 fm, íbúðin sjálf 78,2 fm, 
þvottaherbergi 6,1 fm og geymsla 3,3 fm

Sérgeymsla og sérþvottaherbergi fylgja 
eigninni. Mikið endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu

Hvassaleiti 36
103 Reykjavík

S
e
ný

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       .       

39,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. milli kl 17:30 og 18:00

Notaleg og björt 4ra herbergja íbúð 

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

Holtsgata 25
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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



– Með þér alla leið

.       

71,9 millj.Verð:

125,6 fm íbúð á fyrstu hæð í lyftuhúsi - 
útsýni skiptist í 2 svefnherbergi, rúmgóða 
stofu og mjög stóran sólpall 

Stæði í bílageymslu fylgir með og 
sérgeymsla

Langalína 24
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir: 

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

12
út
st

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. frá kl 18:00 - 18:30

.       

38,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. milli 17:30-18:00

Falleg 4ra herbegja íbúð á 1 hæð við Hrunbæ 
(Rofabærarmegin) í Árbænum 
Góðar suður svalir 
Fallegt útsýni 
Frábært staðsetning, nálægt skóla og 
þjónustu sem og Elliðaárdalnum 

Hraunbær 98
110 Reykjavík

.       

59,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 16. sept. kl. 17:00-17:45

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum við 
Byggðarholt í Mosfellsbæ 
Snyrtilegur bakgarður með stórri 
timburverönd í suður
Sérbílastæði fyrir framan hús 
Eignin er skráð 158,9 fm 
Frábær staðsetning!

Byggðarholt 1C
Mosfellsbæ

Nánari upplýsingar veitir::

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

Nánari upplýsingar veitir::

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

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við 

Hagamel 41, 80 fm 3ja herbergja 

Nýlegt eldhús og gólfefni. 

Nýlega búið að steina allt húsið og endurnýja alla glugga. 

Góð staðsetning í hjarta vesturbæjarins.

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2. hæð við 43,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

Sérlega falleg 97 fm íbúð á efri hæð 

Nokkuð endurnýjuð, baðherbergi, gólfefni 

og hurðir. Tvö svefnherbergi (voru þrjú) Þvottahús innan íbúðar 

Sérlega falleg 97 fm íbúð á efri hæð 51,5 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Klapparhlíð 22

s. 896 8232

270 Mosfellsbær

138,3 fermetra 4 herbergja íbúð (hæð og 

ris) á þriðju og efstu hæð 

Stórar suður svalir með fallegu útsýni 

138,3 fermetra 4 herbergja íbúð (hæð og 59,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Neðstaleiti 5

s. 775 1515

103 Reykjavík

Góð 4ra herbergja íbúð á 3 hæð og bílskúr 

Eignin er samtals 147,8 fm þar af bílskúr 

23,6 fm og 13,8 geymsla/herbergi í risi hússins 

Góð 4ra herbergja íbúð á 3 hæð og bílskúr 53,9 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Veghús 11

s. 896 8232

112 Reyljavík

Falleg 106,8 fm 4ra herbergja í álklæddu 

húsi Mikið endurnýjuð, bæði baðherbergi, 

hurðar, gólfefni og eldhús 

Stæði í bílgeymslu 

Falleg 106,8 fm 4ra herbergja í álklæddu 
Verð :  44,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flúðasel 70

s. 822 2307

109 Reykjavík

Stór og björt 147 fm neðri sérhæð auk 

38 fm bílskúr Búið að innrétta fallega 

aukaíbúð í skúr Stórar og bjartar stofur Nýlegt eldhús og bað 

Verð :  84,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugateigur 18

s. 822 2307

105 Reykjavík

.       .

63,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. frá kl 18:00 - 18:30

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

góðri lofthæð 3 svefnherbergi, baðherbergi 
og sér þvottahús 
Húsin afhendast skv. skilalýsingu, full 
einangruð og tilbúin undir milliveggi eða 

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir: 

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

102Reykjavík

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.
Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, 
innbyggður ísskápur og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Naut hól svík, 
í göngu færi við alla þjónustu. Fullbúin íþróttaaðstaða er innan 
Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig stutt í verslunarkjarna.

Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

 
þar undir er tveggja hæða bílakjallari. 

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

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

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

Nýjar íbúðir við Hlíðarenda til sölu
Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

Verð frá : 31,9 millj.

Skoða má 
íbúðirnar á vefsíðunni 

www.102Reykjavik.is
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.       

63,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. milli kl 18:30 og 19:00

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

Bárugata 7
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

.       

94,0 millj.Verð:

Glæsilegt einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr og er 204,5 fm við Stakkhamra 
18 Eignin skiptist i 4 svefnherbergi, 
stofur, eldhús, þvottahús, sjónvarpstofu, 
baðherbergi, anddyri, gestasnyrtingu og 
tvöfaldan bílskúr Sólpallur er við húsið 
með heitum potti Fallegt útsýni er úr 

Stakkhamrar 18
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.      

Gl
bí
18
st
ba

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. kl 17:00- 17:30

.       

60,9 millj.Verð frá:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17. sept. milli 17:00 og 17:30

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum 
hæðum í Urriðaholti
Óseldar íbúðir eru 4ra herbergja á bilinu 120 
- 180 fm og fylgir þeim öllum stæði í lokaðri, 
upphitaðri bílageymslu 
Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr 
góðu skipulagi, góðri nýtingu og skilast 
fullbúnar með gólfefnum 
Einstök 180 fm þakíbúð með  

Dyngjugata 1-3
210 Garðabær

.       

73,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

Stórglæsileg íbúð með sjávarútsýni á 2 hæð 
að Þorragötu 7, ásamt bílskúr 
2 svefnherbergi og stórar samliggjandi stofur 
Fjögurra hæða lyftuhús fyrir 63 ára og eldri 
með húsverði 

Þorragata 7
101  Reykjavík

St
að
2 
FjFj
m

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

.       

84,9 millj.Verð:

Klapparberg 25, sem er 228 fm einbýlishús 
með bílskúr á góðum stað innst í 
botnlanga

Eignin telur: 4 svefnherbergi, snyrtingu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stórar 
stofur, bílskúr, fallegur garður og fallegt 

Klapparberg 25
111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.      

Kl
m
bo

Ei

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

.       .      

89,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. sept. frá kl 17:30 til 18:00

Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr á 
frábærum stað í Starhólma í Kópavogi 

Eignin er 196,2 fm, þar af er bílskúr 38,5 fm 

Húsið stendur innst í botnlanga á 660 fm lóð 

Gróinn garður og rúmgóð verönd í suður 

Upphitað sérbílastæði  
er fyrir framan hús

Starhólmi 16
200 Kópavogur

H
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e

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

42,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. sept.  kl 18:00-18:30

Falleg og björt 94,2 fm 4ra herbergja 
Svalir með fallegu útsýni 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Búðagerði 9
108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir::

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

.       

44,9 millj.Verð:

Falleg 3ja herbergja íbúð á sömu hæð og 
bílastæðin eru 

Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu 

Íbúðin er rúmgóð 100 fm og með svölum 
til suðurs 

Að auki er þvottahús er innan íbúðar

Tröllakór 1-3
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.      
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OPIÐ HÚS
mánudaginn 16. september kl 18:00 - 18:15

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.

Vel skipulagt 265,0 fm endaraðhús á 
þ i l ð á S l j i Fi 106 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kolbeinsmýri 5

s. 899 5856

170 Seltjarnarnes

233,4 fm einbýlishús á þremur hæðum og 

bílskúr við Sólvallagötu 63

Aukaíbúð 

233,4 fm einbýlishús á þremur hæðum og 142 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sólvallagata 63

s. 775 1515

101 Reykjavík

Mjög rúmgóð og björt 5 herbergja Íbúð 
3 og efsta hæð í nýlegu lyftuhúsi Mikil 
lofthæð, ca 4 metrar, fallegt opið alrými 
gólfsíðir gluggar og sólríkar stórar svalir Hægt að stækka 
alrými með lítilli fyrirhöfn Gott baðherbergi og sér þvottahús 
Gott stæði í bílageymslu fylgir

Mjög rúmgóð og björt 5 herbergja Íbúð
Verð :  76,4 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína 19

s. 899 1178

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir::

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herbergja 
86,6 fm íbúð á efstu hæð (gengið upp 
eina og hálfa hæð) með stórbrotnu 
útsýni. 
Íbúðin er í litlu fjölbýli á góðum stað í Kópavogi. 
Laus við kaupsamning.

Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herbergja 45,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Digranesvegur 54

s. 778 7272

200 Kópavogur

Glæsileg hús 227,4 fm og byggt 
af seljanda. Húsið hannað af 
Arkitektaþjónustunni sf. Mikið útsýni. 
Tveggja hæða með innbyggðum bílskúr. Möguleiki á 5 
svefnherbergjum Stórar svalir út úr hjónaherbergi. Einstakur 
garðskáli. Viðhaldslítill garður með tjörn og hrauni 

Glæsileg hús 227,4 fm og byggt 78,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Leiðhamrar 28 

s. 845 8958

112  Reykjavík

svölum. Tvö svefnherbergi m fataskápum 

Hægt að bæta við 3ja svefnherberginu 

Stæði í bílgeymslu 

Björt falleg og vel með farin eign

58,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hörðukór 1

s. 695 5520

203 Kópavogur

Stórglæsilega og sjarmerandi útsýnisíbúð 
við Bogahlíð 8 

Stórar bjartar stofur 
Herbergi í kjallar, möguleiki á útleigu 
Sérafnotaréttur af bílastæði nr 9 á lóð við húsið 

Stórglæsilega og sjarmerandi útsýnisíbúð 54,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bogahlíð 8

s. 845 8958

105 Reykjavík

Vandað og hlýlegt sumarhús 4000 fm 

kjarri vaxin eignarlóð Einstakt útsýni að 

Langá og Snæfellsjökli Um 70 mínútur frá Reykjavík og 

stutt frá Borgarnesi Steyptur grunnur og stórir timburpallar 

Fallegt handbragð og heitur pottur

Vandað og hlýlegt sumarhús 4000 fm 26,5 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Selás 7

s. 773 6000

310 Borgarhreppur

Einstaklega glæsileg 4ra herbergja 174,4 

fm ný íbúð (0201) í nýju og vönduðu húsi 

við Friggjarbrunn 3 í Reykjavík. 

Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. 

Afhending við kaupsamning Stutt í verslun og þjónustu

Einstaklega glæsileg 4ra herbergja 174,4 58,9 millj.Verð :

Ásgrímur Ásmundsson  hdl og löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Friggjarbrunnur 3

s. 865 4120

113 Reykjavík

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

Stæði í lokaðari bílageymslu 
Mikið sjávarútsýni

Glæsileg íbúð á 6. hæð
144 2 f ð ð 84,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lundur 3

s. 845 8958

200 Kópavogi

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

gólfefni á efri hæð.

Fallegt einbýli með glæsilegu útsýni 93,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hrísholt 6

s. 773 6000

210 Garðabær

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 

Mjög góð og nýstandsett 4ra herbergja 47,5 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dalsel 38

s. 896 8232

109 Reykjavík

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni 

hæð Góð alrými með útgang á verönd, 

stórt eldhús 3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr Stórt 

baðherbergi og gestasnyrting Eftirsóttur staður í rólegu 

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni 97,9 millj.Verð :

Gunnar H. Einarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brúnastaðir 36

s. 615 6181

112 Reykjavík

Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali s: 899-1178

Glæsilegt mikið endurnýjað 108 fm 

endaraðhús 

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi, 

Glæsilegt mikið endurnýjað 108 fm 59,8 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232

270 Mosfellsbær

Glæsilegt sumarhús með heitum potti á 

Um er að ræða 111 fm ásamt rúmgóðu 

og kjarrvaxinni 8.635 fm eignarlóð og glæsilegu útsýni 

Bókið skoðun:

Glæsilegt sumarhús með heitum potti á 45,9millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sogsbakki 11

s. 775 1515

801 Selfoss

5 herbergja íbúð á 1 hæð 
Fjölbýlið hefur verið töluvert endurnýjað 
m.a. nýir gluggar og múrviðgerðir 
Stórt eldhús, þvottahús innan íbúðar 
Fjögur svefnherbergi. Tvær geymslur í kjallara 
Mætti nota aðra geymsluna sem herbergi

5 herbergja íbúð á 1 hæð 42 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðvangur 13

s. 695 5520

220 Hafnarfjörður

.       .

56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. september kl 17.30-18.00

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

Akurhvarf 1
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Raðhús Giljalandi 16, Fossvogshverfi
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 17.9 KL. 17-17:30

Giljaland 16, Fossvogshverfi, 108 Reykjavík:  Gott pallaraðhús á frábærum stað í Fossvogs-
hverfi. Hús í góðu ástandi en með upprunalegum innréttingum og tækjum. Húsið er laust 
til afhendingar fljótlega. 

Opið hús þriðjudag 17.9 kl. 17-17:30, verið velkomin.

Skorradalur 
SUMARHÚS MEÐ HITAVEITU Á EIGNARLÓÐ

Stráksmýri 15, Skorradal: Fallegt, vel viðhaldið sumarhús á eignarlóð í landi Indriðastaða 
við Skorradalsvatn. Í húsinu er rúmgott hjónaherbergi og tvö minni svefnherbergi auk ca. 
18 fm. svefnlofts. Gott baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Opið eldhús 
við stofu og góður pallur við húsið, símahlið. 

Verð 25,9  millj.

Birkivellir 31, 800 Selfoss
EINBÝLI. 

Birkivellir 31, Selfossi, einbýli. Mjög fallegt einbýli á Selfossi, húsið er rúmlega 140 fm. 
auk 40 fm. bílskúrs. Við forstofu hefur verið innréttuð sér eining, með sérsnyrtingu og 
eldhúsaðstöðu, sem getur hentað mjög vel til útleigu. Að auki eru 3 svefnherbergi. Húsið 
sem er vel skipulagt er á rólegum stað, fallegur garður. 

Verð 46,9 millj. Bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar.

Stýrimannastígur 8, 101 Rvk., 
EINBÝLI. 

Stýrimannastígur 8: Ca. 177  fm gullfallegt hús á frábærum stað í Vesturborginni. Húsið 
hefur verið endurinnréttað á síðustu árum og er allt hið glæsilegasta. Á hæðinni eru 
rúmgóðar stofur með arni, eldhús og sjónvarpshol auk gestasnyrtingar. Á efri hæð eru þrjú 
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Kjallari er óinnréttaður en teikningar fylgja . Húsið er 
stórglæsilega innréttað og öll vinna hin vandaðasta. Skipti möguleg á minni eign. 

Sólvallagata 3, 101 Rvk., ris
OPIÐ HÚS MÁNUD. 16.9 KL. 16:30-17

Sólvallagata 3, 101 R. ris: Ca. 93 fm. risíbúð á frábærum stað austarlega við Sólvallagötu. 2-3 
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi, svalir frá stofu í vestur. Einstaklega sjarmerandi eign 
á frábærum stað. Bókið skoðun á skrifstofu Foldar. 

Opið hús mánudag 16.9 kl 16.30 -17.00, verið velkomin.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

lögg. fast. 
bjarklind@fold.is / 690-5123

 

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

- Traustar greiðslur

- Langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þrastargata 11
Gerð: Einbýli
Stærð: 99,4 fm
Verð: 79.900.000.- 

Bókið skoðun hjá fasteignasala

Virkilega fallegt einbýli á tveim hæðum á frábærum 
stað í Vesturbænum. Tvö rúmgóð svefnherbergi, 
tvö baðherbergi. Stór og björt stofa og opið eldhús. 
Svalir og snyrtilegur garður. Stutt í alla þjónustu og 
Háskóli Íslands í göngufjarðlægð. Getur verið laust 
við kaupsamning.

Auðarstræti 17
Gerð: Hæð með bílskúr
Stærð: 142,1 fm
Verð: 67.900.000.- 

Opið hús þriðjudaginn 17. sept.  
á milli kl. 17:30-18:00

Virkilega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum stað 
í miðborginni. Sér inngangur. Tvö góð svefnherbegi, 
tvær stórar stofur, endurnýjað eldhús. Studioíbúið í 
bílskúr sem gefur leigutekjur.

Krókamýri 42 

210 Garðabæ
Gerð: Einbýli 
Stærð: 239,2 fm
Verð: 123.000.000.-

Opið hús mánudaginn 16. sept.  
á milli kl 17:30-18:00

Einstaklega vel skipulagt og fallegt einbýlishús á 
einni hæð á eftirsóttum stað í Garðabæ. Fjögur til 
fimm rúmgóð svefnherbergi, opin og björt stofa,  
borðstofa í sólskála, endurnýjað rúmgott eldhús. 
Baðherbergi og gestasalerni. Innbyggður bílskúr. 
Rúmgott fjölskylduhús á frábærum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla og framhaldsskóla. Fallegur garður með 
pöllum. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TRAUST  -  ÖRYGGI  -  ÁRANGUR  
Veldu eingöngu toppþjónustu í þínum fasteignaviðskiptum

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar tegundir eigna á skrá! 

Löggiltur fasteignasali



Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

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

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is



Strandvegur 6, 210 Garðabær 
- 137,7 fm - aukin lofthæð - 4 svefnherb - 
bílastæði - verð 69,8 millj 
Glæsileg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 
efstu hæð í góðu húsi við Strandveg. Íbúðinni 
fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er 
með aukinni lofthæð að hluta sem gefur henni 
mikla sérstöðu. Fjögur svefnherbergi eru í 
íbúðinni. Þvottahús er innan íbúðar. Eignin er 137,7 fm - þar af geymsla 6,7 fm. 

Hlíðarhjalli 12, 200 Kópavogur 
- 150,8 fm - bílskúr- verð 58 millj  
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1.hæð 
(gengið upp hálfan stiga) í góðu fjölbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið 
við stofu/borðstofu. Baðherbergi með þvot-
tahús inn af. Hjónaherbergi með auka salerni. 
Tvö rúmgóð barnaherbergi. Íbúðinni fylgir 30 
fm bílskúr í bílskúralengju neðan við húsið. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara. 
Húsið var múrviðgert og málað að utanverðu sumarið 2019. 

Borgartún 30a, 105 Reykjavík 
- 163,9 fm - bílastæði - verð 68,5 millj
Glæsileg 150,4 fm íbúð í ásamt stæði í 
bílageymslu í góðu lyftuhúsi við Borgartún 30a. 
Lyftan opnast beint inní íbúðina. Þvottahús er 
innan íbúðar. Íbúðin skiptist í forstofu, rúmgott 
eldhús, flísalögð sólstofa með útgengi á svalir, 
mjög stórar samliggjandi borðstofu/setustofur, 
gestasalerni, hjónasvíta með baðherbergi, fataherbergi og þvottahúsi innaf. Afar 
glæsileg íbúð á eftirsóttum stað.  

Maríubaugur 119, 113 Reykjavík 
- 120 fm - verð 53,5 millj  
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og afgirtri verönd við Maríu-
baug í Grafarholti. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús sem er opið við stofu/borðstofu þaðan 
sem er útgengt á afgirta verönd, þrjú góð svef-
nherbergi, þvottahús/geymsla innan íbúðar. 
Stutt í skóla og leikskóla og helstu verslun og þjónustu, fallegar gönguleiðir og 
útivistarsvæði í næsta nágrenni.

Grandavegur 39b, 107 Reykjavík 
Opið hús mánudaginn 16. september frá 
kl 17:00 til 17:30 
- einstaklingsíbúð - verð 29,5 millj
Falleg og mikið endurnýjuð einstaklingsíbúð á 
1. hæð á eftirsóttum stað við Grandaveg í Ves-
turbænum. Eignin er 41,4 fm (þar af geymsla 
7,2 fm). Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með 
borðkrók, alrými sem nýtist sem svefnherbergi/stofa, baðherbergi með tengi fyrir 
þvottavél. Íbúðinni fylgir sérgeymsla og aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi.

Síðumúli 1, 108 Reykjavík 
- 179,8 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð
Gott skrifstofuhúsnæði á götuhæð á eftirsót-
tum stað við Síðumúla 1 í Reykjavík.
Húsnæðið er á götuhæð við Síðumúlann - en á 
2.hæð við Ármúlann. Húsnæðið skiptist í fjórar 
skrifstofur, stórt alrými og fundarherbergi. 
Sameiginlegar snyrtingar eru á hæðinni.

Strandvegur 6

Hlíðarhjalli 12

Grandavegur 39b

Síðumúli 1

Borgartún 30a

Maríubaugur 119

OPIÐ HÚS

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Stórglæsilegt og vandað 7 herbergja einbýlishús með mjög fallegu útsýni. Eignin er 299,8 
fm, þar af er 50,5 fm innangengur bílskúr. Einstaklega vel staðsett eign í barnvænu hverfi 
þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. 

Nánari uppl. veita Kristján í síma 867-3040, kristjan@trausti.is og  
Guðbjörg Gerður í síma 899-5949, gudbjorg@trausti.is.  

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Gnitakór 2 - 203 Kópavogur   

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Framkvæmdastjóri.
Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00



Búseturéttir til sölu

Grænlandsleið 47, neðri hæð 
Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-rr
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.

Ásett verð búseturéttarins er kr.17.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald
miðað við 1.september, er um kr.180.000,-

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

Lóuland 7
Til sölu er búseturéttur að Lóulandi 7, 250 Garði. Eignin er í parhúsi, 4 her-rr
bergja, 89,7 fm að stærð ásamt 30,6 fm bílskúr, samtals 120,3 fm. Húsinu
fylgir sólstofa, herbergi í bílskúr og loft yfir bílskúr.

Ásett verð búseturéttarins er kr.14.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald
miðað við 1.september, er um kr.148.000,-

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

Suðurtún 21 
Til sölu er búseturéttur á eftirsóttum stað í  Suðurtúni 21, 225 Álftanesi.
Eignin er í raðhúsi og er 5 herbergja ásamt bílskúr. Húsið er 120 fm og
bílskúrinn 25,9 fm, samtals 145,9 fm.

Ásett verð búseturéttarins er kr.27.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald
miðað við 1.september, er u.þ.b kr.180.000,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna-
og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

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

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

Tilboðsfrestur rennur út þann 26.september, kl.12.00

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Til leigu 68 fm húsnæði sem er sérstaklega hannað sem heilsu- 
nuddstofa. Tvö rúmgóð herbergi með nuddbekkjum, vaskur í báðum.  
Góð móttaka/biðstofaTvö búningsherbergi, bæði með sturtuklefa.  
Slökunarherbergi með hitalampa. Snyrting/WC. Eldhús/starfsmanna-
aðstaða. Allur búnaður til reksturs nuddstofu getur fyllt með.  
Leiguverð 200 þús. Nánari uppl. veitir Sigurður Tyrfingsson  
lögg. fast. s. 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Garðatorg 7, Garðabæ 

TIL
LEIGU

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



*Aukahlutir s.s. gafl og náttborð eru ekki innifaldir í verði.

Essential:*
Verð frá: 443.600.-
Stillanlegt rúm frá: 676.000.-

Auronde:*
Verð frá: 485.800.-
Stillanlegt rúm frá: 718.300.-

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan /Laugavegur 70 / www.epal.is

Með Auping rúmi byrjið þið daginn 
vel hvíld og full af orku

· 125 ára þekking 
· Umhverfisvæn rúm “Cradle to cradle”
· Gæði, góð hönnun og framúrskarandi nýsköpun



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

MINI COUNTRYMAN S 
E PLUGIN-HYBRID 4X4 ! 
RAFMAGN OG BENSÍN.

TILBOÐSVERÐ STGR 4.490Þ ! 4.850þ 
í skiptum. Sem nýr ! Nýskr 5.2018 
! Ekinn aðeins 7 þ km ! Leður/tau. 
18”álfelgur, Sjálfsk, ofl. Sjá www.
plugin-hybrid.is

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700

www.bílagalleri.is

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

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

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

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

Þjónusta

 Spádómar

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

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

 Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til sölu

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

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 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.

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum 
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Brauðkassi

í ýmsum liturm

60x40 cm

Hjólavagnar 
DollýKælikassi 

fyrir heimsendingar

plastkassar

Markaðurinn fylgir Fréttablaðinu á miðvikudögum

Fyrst og fremst   
viðskiptafréttir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SELÁS 7
310 Borgarhreppur

569 7569 7

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vandað og hlýlegt sumarhús 
4000 fm kjarri vaxin eignarlóð 
Einstakt útsýni að Langá og 
Snæfellsjökli 
Um 70 mínútur frá Reykjavík og 
stutt frá Borgarnesi 
Steyptur grunnur og stórir  
timburpallar 
Fallegt handbragð og heitur pottur

Verð: 26,5 millj.

Glæsilegt 
sumarhús

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  1 6 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9  M Á N U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · www.hirzlan.is

ÞÝSK HÖNNUN · EI ÆÐI· EINSTÖK GÆÐI

EINU STÓLARNIR MEÐ

FAGAÐILAR MÆLA 
MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

360º
VELTITÆKNIVE

119.900 kr.
NÚ Á TILBOÐSVERÐI

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN 

Skrifstofustólarnir frá betur slegið á á Wagner hafa heldur betfrá 
í gegn, enda hafa fjölmar aklingarmarmargir fagaðilar og einstaklma
mælt sérstaklega með þessuessussum frábæru stólunum.
Ólafur Gunnar Guðlaugsson barnn barnbarnabókahöfundur er 
einn þeirra.

   „Ég hef unnið semef unnið semð sem 
grafískur hönnönnuður,
barnabókahöfundundur og 
teiknari í nærri 30 ár. Ei Eins
og gefur að skilja er ekki 
mikil hreyfing við svona
störf og ég sit nánast allan 
daginn við mína iðju. Það 
er auðvitað dauði og djöfull 
fyrir krónískt bakveikan 
mann. Í tugi ára hafði 
morgunrútína mín verið að 
liðka um klemmdu taugina 

í mjóbakinu, koma mér úr vinkilstöðu í lóðrétta. Sem 
sagt óþolandi og viðvarandi ástand sem var nóg til 
að æra óstöðugan.
 Síðan kynntist ég Wagner stólunum með 360 gráðu

Dondola veltitækninni. Málið er að ef þér tekst að 
halda hryggsúlunni á stöðugri hreyfingu þá stífnar 
hún síður og festist. Vinnuveitandi minn fjárfesti í 
Ergomedic 100-3, og viti menn, eftir eina viku voru öll 
mín bakvandamál algjörlega horfin!
Það hljómar eins og lygasaga en mér hefur aldrei 
liðið betur í bakinu.“

n eru tofuhúsgögan SkrifstHirzla
akt a með sérstaa daganaþessa
uðu hinum rómuðsverð á htilboð
þeir ofustólum, þner skrifstoWagn

e ® 360° eð Dondolasem eru meeinu s
veltihreyfingu á setu. Hreyfingin setu. Hreyfingreyfingu á seveltihre
miðar að því að létta álag á bakið tta álag á bakiðað því að léttiðar a
og sty kja það.  styrkj

Ólafur Gunnar Guðlaugsson

ERGOMEDIC 100-3 skrifstofustól frá Wagner, þeir einu 
sem eru með Dondola® 360° veltihreyfingu á setu.

ÁÐUR Á 189.900

-36%



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

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

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Guðrún Sigurðardóttir
lést á Hrafnistu Hafnarfirði þann 

8. september síðastliðinn. Útförin 
fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 

miðvikudaginn 18. september kl. 13.00.

Sigurður Valur Ásbjarnarson Hulda Stefánsdóttir
Guðmundur Á. Ásbjörnsson Svanhildur Benediktsdóttir

Páll Hannesson
Guðrún Guðmundsdóttir

barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Eiginkona mín og móðir okkar, 
stjúpmóðir, dóttir, systir,  

fóstursystir og tengdadóttir, 
Steinunn María 
Halldórsdóttir 
tölvunarfræðingur,  

Suðurgötu 19, Hafnarfirði, 
lést á líknardeild Landspítalans 9. september. Útför hennar 

fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 19. september. kl. 13. 

Ketill Gunnarsson 
Katla Ásta, Ari Gunnar 

Kári Ketilsson 
Rannveig Lund          Halldór Gíslason 

Þórhallur Ingi, Eyþór 
Katrín Anna Lund 

Tove Dahle            Gunnar Ragnarsson

Pourqoui-pas (Hvers vegna ekki?) var 
franskt skip sem vísindamaðurinn 
Jean-Baptiste Charcot sigldi á um 
heimsins höf, við fræðslu og rann-
sóknir. Skipið var smíðað árið 1908 og 
næstu áratugina sigldi það mikið við 
heimskautin.

Árið 1936 var Charcot að ferja 
leiðangurstæki til Grænlands, en þá 
ætlaði vísindamaðurinn Paul-Emile 
Victor að þvera jökulinn á 50 dögum. 
Á heimleið kom skipið við í Reykja-

víkurhöfn vegna bilunar. Eftir að það 
lagði úr höfn lenti skipið í ofsaveðri á 
Faxaflóa og fórst við Borgarfjörð.

Aðeins einn skipverji komst lífs af, 
Eugene Gonidec, en 40 fórust. Að-
eins 23 lík fundust og voru þau flutt 
til Reykjavíkur og jarðsett í hinum 
nýja Fossvogskirkjugarði. Skipverj-
anna á Pourqoui-pas hefur marg-
sinnis verið minnst og í Sandgerði 
var sett upp sýning til minningar um 
Charcot. 

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  16 .  S E P T E M B E R  193 6

Rannsóknarskipið Pourqoui-pas ferst

Franski reiturinn í Fossvogskirkjugarði. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jóhann er Reykvíkingur, alinn upp í 
Hlíðunum. Hann er sonur Eðvalds 
B. og Ástu Thoroddsen Malmquist 
og átti tvö systkini. Það var bróðir 
hans Guðmundur, sem nú er lát-
inn, sem benti Jóhanni á að fara í 
Menntaskólann á Akureyri og í 3. 

bekk fékk hann fyrst mikinn áhuga á 
lærdómi.

„Í 5. bekk sagði félagi minn mér frá 
grein úr Scientific American, um þessa 
nýju tækni,“ segir Jóhann. Þetta var árið 
1969 og tölvur nær óþekktar á Íslandi. 
Jóhann fór til Ottos M. Michelsen, for-
stjóra IBM á Íslandi, og bað um að fá að 
fara á námskeið um þessi undratæki. 
„Ottó sagði já, og ef ég stæði mig vel 
þyrfti ég ekkert að borga,“ segir Jóhann 
og brosir. „Ég fékk gríðarlegan áhuga 
og las fjölmargar sjálfsnámsbækur. Í 6. 
bekk hélt ég svo sjálfur námskeið um 
tölvur í menntaskólanum.“

Fyrir árangur í stærðfræði fékk 
Jóhann styrk til náms við Carrol-háskól-
ann í Wisconsin-fylki. Þar lærði hann 
stærðfræði og eðlisfræði með tölvu-
fræði sem aukagrein. Síðar gekk hann í 
Penn State í Pennsylvaníu og varð fyrsti 
íslenski doktorinn í tölvunarfræði árið 
1979.

Á þessum árum var Ísland langt á eftir 
Bandaríkjunum í tölvumálum. „Pabbi 
minn gafst upp á að reyna að útskýra 
fyrir fólki að ég væri að læra tölvunar-
fræði. Hann sagði að ég væri í stærðfræði 
því það skildi enginn hvað tölvunar-
fræði var á þessum tíma,“ segir Jóhann.

Tölvuvæðing ríkisstofnana
Eftir nám starfaði Jóhann við TJ Watson 
Research Center í New York-fylki, sem 
var ein af helstu rannsóknarstofnunum 
IBM. Það var mikil gróska og störfuðu 
þar meðal annars á áttunda hundrað 
doktorar og tveir Nóbelsverðlaunahafar. 
Hann starfaði í litlum rannsóknarhópi 
við verkefnið Query-by-Example sem er 
mikið notað. „Netið var þá komið og við 
vorum tengd út um allt, meira að segja til 
Grænlands. En ekki Íslands,“ segir hann 
og hlær.

Árið 1980 kom hann heim og hóf að 
starfa í fjármálaráðuneytinu. Það ár hafði 
íslenska ríkisstjórnin ákveðið að verja 4 
milljónum króna í tölvuvæðingu ríkis-
stofnana og Jóhann leiddi þá vinnu. „Það 
var mikill munur að koma úr djúpum vís-
indalegum pælingum í það hvernig hægt 
væri að nota tölvur fyrir almenning.“

Jóhann hóf kennslu við Háskólann árið 
1980 og varð prófessor fimm árum síðar. 
Hann segir deildina hafa verið sveiflu-
kennda að og mikil bylting hafi orðið í 
kringum 1987 þegar PC-tölvur urðu vin-
sælar. Með fram kennslu hefur Jóhann 
komið að ýmsum verkefnum, meðal ann-

ars verið ráðgjafi hjá Apple og var einn af 
stofnendum GoPro.

Samferðafólk
Ráðstefna til heiðurs Jóhanni verður 
haldin í hátíðarsal Aðalbyggingar 
Háskóla Íslands á morgun, þriðjudag, 
klukkan 13.30. Þar munu samferðamenn 
hans og fyrrverandi nemendur taka til 
máls. Meðal þeirra er Robert Sutor, sem 
er yfirmaður TJ Watson hjá IBM, og mun 
hann ræða um skammtatölvur. Þær eru 
að hluta til byggðar á hugmyndum sem 
komu fram fyrir 40 árum, þegar Jóhann 
vann hjá stofnuninni. „Ólíkt því sem 
margir halda, þá gerist margt mjög hægt 
í þessum fræðum. Til dæmis komu fram 
hugmyndir um grafískt notendaviðmót 
á sjöunda áratugnum, sem varð svo ekki 
útbreitt fyrr en 1984 með Macintosh-
tölvunni frá Apple.“

Aðspurður um hvar mestur vöxturinn 
verði á komandi árum segir Jóhann að 
tölvur geti nýst alls staðar. „Ef þú kemur 
fram með nýja hugmynd þarftu vanalega 
einhvern hugbúnað með. Ég held að vöxt-
urinn verði fyrst og fremst í dreifingu 
tækninnar út um allt,“ segir Jóhann. Í dag 
er hann þátttakandi í tveimur sprotafyr-
irtækjum, á mjög ólíkum sviðum. Ann-
ars vegar til að meta hættu á blindu fyrir 
sykursjúka og hins vegar varðandi gervi-

greind til tónlistarkennslu. Samstarfs-
menn Jóhanns í báðum verkefnum, Einar 
Stefánsson læknir og Eiður M. Árnason, 
munu halda fyrirlestur.

Aðrir sem koma fram verða Ebba Þóra 
Hvannberg, prófessor við Háskólann, 
Ólafur Daðason, framkvæmdastjóri 
Hugvits, Helga Árnadóttir, stofnandi 
Tulipop, Björg Eiríksdóttir, kennari við 
Kársnesskóla, og Bragi Leifur Hauksson 
sem kom að tölvu- og netvæðingu stjórn-
kerfisins með Jóhanni.

Ekki hættur að kenna
Eiginkona Jóhanns er Svana Friðriks-
dóttir grunnskólakennari. Þau búa á 
Bárugötunni og eiga ekki langt í gull-
brúðkaupið. Þau eiga þrjú börn, Skúla 
Friðrik kvikmyndaframleiðanda, Ara 
Benóný verkfræðinema og Ástu Berit 
arkitekt. Barnabörnin eru orðin níu.

Jóhann segir tölvunarfræðina sjálfa og 
kennsluna vera áhugamál hjá sér og einn-
ig samverustundir með fjölskyldunni. 
„Aldurinn leggst vel í mig,“ segir Jóhann 
og brosir. „Þó ég hafi fengið þennan titil 
er ég ekki hættur að kenna. Mér finnst 
alveg sérstaklega gaman að kenna nám-
skeið sem heitir „Frá hugmynd að veru-
leika“ þaðan sem alls kyns verkefni hafa 
sprottið og sum náð velgengni á alþjóða-
vísu.“ kristinnhaukur@frettabladid.is

Sjötugsafmæli Jóhanns 
fagnað með ráðstefnu 
Jóhann P. Malmquist, prófessor í tölvunarfræði við Háskóla Íslands, fagnaði sjötugs-
afmæli sínu í gær og verður ráðstefna honum til heiðurs haldin á morgun. Þar munu 
samferðamenn hans á ferlinum og fyrrverandi nemendur halda fyrirlestra um tækni.

Jóhann Malmquist, fyrsti íslenski tölvunarfræðidoktorinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1815 Vínarfundurinn settur í Vínarborg, þar sem ráða-
menn í Evrópu freista þess að koma á stöðugleika í 
álfunni eftir frönsku byltinguna og Napóleonsstyrjald-
irnar.
1851 Bandaríska fréttablaðið The New York Times 
kemur út í fyrsta skipti.
1885 Landsbanki Íslands, elsti banki landsins, er stofn-
aður. Hann fór í þrot í október 2008.
1919 Holland verður með fyrstu ríkjum í Evrópu til að 
veita konum kosningarétt.
1946 Lögþing Færeyja lýsir yfir sjálfstæði eyjanna í kjöl-
far þjóðaratkvæðagreiðslu. 50,74% greiða atkvæði með 
sjálfstæði.
1954 Einar Már Guðmundsson, rithöfundur og skáld, 
fæðist í Reykjavík. Hann hlaut Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Englar alheimsins 
árið 1995.
1961 Dag Hammarskjöld, annar aðalritari Sameinuðu 
þjóðanna og handhafi friðarverðlauna Nóbels, deyr. 
Hammarskjöld var á leið til friðarviðræðna  þegar flugvél 
hans hrapaði.

Merkisatburðir
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Greiðslukjör
Vaxtalaust

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 

Netverslun

ormsson

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535Í

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI

SÍMI 456 4751Í

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500Í

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559Í

ORMSSON
AKUREYRI

SÍMI 461 5000Í

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515Í

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038Í

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900Í

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI

SÍMI 480 1160Í

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333Í

TÆKNIBORG
BORGARNESI
SÍMI 422 2211Í

OMNIS
AKRANESI

SÍMI 433 0300Í

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

Þú kaupir QLED 2019
og Galaxy S10e fylgir með!*

*andvirði 109.900 kr. Gildir til 31.10.19 með Q60 og Q70, í 75”/82”. Q85 í 82” 
og öllum stærðum með Q90,Q900. Einnig 55”, 65” FRAME Samsung QLED is Quantum dot based TV



LÁRÉTT
1 ávöxtur
5 fuglahljóð
6 í röð
8 f losna
10 átt
11 ástæður
12 óbrigðull
13 fíkniefni
15 tala
17 fyrirgangur

LÓÐRÉTT
1 þjóðsaga
2 grútarlampi
3 líkja
4 nurlari
7 íþrótt
9 fækka
12 fóðurull
14 stígur
16 utan

LÁRÉTT: 1 akarn, 5 rop, 6 áb, 8 flagna, 10 sa, 11 
rök, 12 viss, 13 gras, 15 nítján, 17 stand.
LÓÐRÉTT: 1 arfsögn, 2 kola, 3 apa, 4 nánös, 7 
baksund, 9 grisja, 12 vatt, 14 rís, 16 án.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Vestan 13-20 og 
úrkomulítið með 
morgninum, hvassast á 
Suðausturlandi, en lægir 
síðan samán saman. 
Víða smá skúrir, en bjart-
viðri suðaustan til. Hiti 
5 til 10 stig að deginum, 
en allvíða næturfrost 
inn til landsins.

EKKERT
BRUDL

kr./kg1.2981.291.29298898
SG GrísahnakkasneiðarSG G í h kk ið

Ferskar

Grísahnakki
Ferskur

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjustu fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Fúllah Búll! Töfra-
læknaaðferðir þínar 
lækna þá eiginlega 

ekki neitt?

Ha?! 
Ertu ekki 
laus við 

mígrenið?

Nei!
Ekki? Það er enn 

að plaga 
mig! Hvað 
þýðir það, 
heldur þú?

Það getur 
bara þýtt 

eitt... 
þú ert 
norn!

„og einungis 
er hægt að 
lækna það 

með brennu á 
báli“

Það vita jú 
allir!

Ég 
afþakka 

pent!

Hatsby?

Fatsby?

Gatsby?

Það er rétt hjá þér! Það 
rímar ekkert við „Gatsby“!

Ég á aldrei eftir 
að klára þessa 
bókaumfjöllun.

Er of seint að 
lesa Litlu gulu 

hænuna?

Ég ætla að 
verða mein-

dýraeyðir 
þegar ég verð 

stór.

Huh.

Hvað?

Þú veist hvað þeir gera, ekki satt?
Þeir skríða um skítug, illa lyktandi 
skúmaskot til að fanga nagdýr og 
spreyja eitri á skordýr.

Ég keypti þetta 
við „skítug“.

Ivanov átti leik gegn Dim itrov í 
Búlgaríu 1983.

1. … Hxg2+! 2. Rxg2 (2. Kxg2 
Dxh3+! 3. Kxh3 Bxf3#).  
2. … Dxh3+! 3. Kxh3 Bg4# 0-1. 

www.skak.is Fyrri hluti Ís-
landsmóts skákfélaga 2019-2020 
fer fram dagana 3.-6. október 
nk. Fyrri hlutinn fer fram í 
Rimaskóla. Fyrsta umferð (ein-
göngu í 1. deild) mun hefjast kl. 
19.30 fimmtudaginn 3. október.
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ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45% 
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

200 · GAP.IS

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum. 
Námið er opið öllum þeim sem vilja læra leiðsögn erlendra og innlendra ferða-
manna um Ísland.

Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.

Námið:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
• Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á sínu sviði.
Boðið er upp á dag eða kvöldnám auk þess sem farið verður í fjölda vettvangsferða.

Umsögn: „Fyrir nokkrum árum stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum mínum. Fjölmargir kennarar komu
að kennslunni sem áttu auðvelt með að ná til mín, auka áhuga minn á náms-
efninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið
okkar er. Auk þess hvöttu þeir okkur til að virða landið okkar. Kennararnir
voru mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma
efninu til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og það eru spennandi tímar framundan.

LEIÐSÖGUNÁM

VIÐURKENNT STARFSNÁM Í ATVINNULÍFINU

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

Olga Bergmann og 
Anna Hallin sýna 
eftirmynd af fanga-
klefa á sýningu í 
Hafnarborg.

Fangelsi er innsetning eftir 
Olgu Bergmann og Önnu 
Hallin í Sverrissal í Hafnar-
borg í Hafnarfirði. Verkið 
er sprottið úr reynslu 

þeirra við gerð listaverka fyrir fang-
elsið á Hólmsheiði.

Listaverk fyrir fangelsi
„Árið 2014 var auglýst samkeppni 
um listaverk fyrir fangelsið á 
Hólmsheiði og tillaga okkar Önnu 
var valin. Fangelsið er á svæði 
þar sem er bæði mikið fuglalíf og 
falleg náttúra og sótti tillagan inn-
blástur í umhverfið,“ segir Olga. 
„Verkið í fangelsinu er þrískipt 
verk með gegnumgangandi fugla-
þema. Í aðkomugarði fangelsisins 

komum við fyrir trjásafni sem 
samanstendur af tíu mismunandi 
trjátegundum. Trjásafnið táknar 
hóp ólíkra einstaklinga sem saman 
mynda eins konar samfélag. Í trjá-
safninu er fuglahótel – fjölbýli fyrir 
fugla og þaðan er bein útsending 
inn á bókasafn fangelsisins. Þannig 
geta fangar, einstaklingar sem eru 
undir stöðugu eftirliti, haft eftirlit 
með fuglalífinu. Þetta er öryggis-
fangelsi þannig að þar eru mörg lög 
af girðingum og fangar sem horfa út 
um glugga horfa annaðhvort í gegn-
um girðingar eða á steypta veggi.“

Þriðji hluti verksins eru línu-
teikningar af f lugi fugla og því 
hvernig þeir hreyfa sig í loftinu og 
voru teikningar af f lugmynstri sjö 
fuglategunda síðan fræstar í veggi í 
útivistargörðum fangelsisins.

Eftirmynd af fangaklefa
Hluti af nýrri innsetningu lista-
kvennanna í Hafnarborg er eftir-
mynd af dæmigerðum fangaklefa 
á Hólmsheiði. Sýningargestir geta 
farið þar inn, einn í einu, og verið 
bak við lokaðar dyr um stund. „Við 
höfum verið að skoða hugmyndir 
um lokað samfélag inni í sam-
félögum, svolítið eins og sögu inni 
í sögu. Í öllum samfélögum er við 
lýði sú aðferð að refsa fólki og loka 
það inni. Við erum einnig að velta 
fyrir okkur hugmyndum um frelsi 

og eftirlit. Fangar í öryggisfangelsi 
búa við strangt eftirlit í lokuðu kerfi 
en eftirlitskapítalisminn er grass-
erandi fyrir utan fangelsið, eins og 
til dæmis á Facebook og víðar,“ segir 
Olga.

„Það er einnig alltaf fylgst með 
því hvað við, sem erum ekki í fang-
elsi, erum að gera og við skrásetjum 
það líka sjálf. Þetta eru hlutir sem 
við höfum mikið verið að hugsa 
um,“ segir Anna.

Í glugga klefans er vídeó sem 
var tekið upp á nokkrum stöðum 
í fangelsinu á Hólmsheiði. „Það er 
eins og einhver sagði: Í fangelsi er 
nógur tími en takmarkað pláss. Við 
erum að reyna að koma því til skila. 
Kjarninn í þessari innsetningu er 
tími og rými,“ segir Anna.

Auk klefans eru vídeóverk á sýn-
ingunni sem meðal annars byggja á 
upptökum úr eftirlitsmyndavélum í 
fuglahóteli fangelsisins.

Í tengslum við sýningu þeirra 
Olgu og Önnu kemur þann 21. sept-
ember út bók um verkefni þeirra í 
fangelsinu. Þann dag verður kynn-
ing á bókinni og leiðsögn um sýn-
inguna.

Tími og rými
Olga og Anna en verk þeirra er sprottið úr reynslu við gerð listaverka fyrir fangelsið á Hólmsheiði. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fangaklefinn, innsetning listakvennanna í Hafnarborg.

VIÐ ERUM EINNIG AÐ 
VELTA FYRIR OKKUR 

HUGMYNDUM UM FRELSI OG 
EFTIRLIT.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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Mánudagur

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

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   
07.50  Gilmore Girls   
08.30  Ellen   
09.15  Bold and the Beautiful   
09.35  Allir geta dansað   
11.05  The Big Bang Theory   
11.25  Divorce   
12.00  Landnemarnir   
12.35  Nágrannar   
13.00  American Idol   
14.25  American Idol   
15.50  Lego Master   
16.40  The Big Bang Theory   
17.00  Bold and the Beautiful   
17.23  Nágrannar   
17.45  Ellen   
18.30  Fréttir Stöðvar 2  
18.55  Ísland í dag  
19.10  Sportpakkinn  
19.20  Veður
19.25  Gulli byggir  Fjórða þátta-
röðin með Gulla Helga og nú 
fylgjumst við með endurbótum 
á gömlu húsi á Bræðraborgarstíg 
sem hústökufólk hafði lagt undir 
sig eftir hrun. Við fylgjumst með 
endurbótum á húsi í Árbænum 
þar sem ýmislegt leynist undir 
húsinu og allt er lagt í sölurnar við 
að komast inn fyrir jól. Í Stóra-
gerði var heil hæð tekin í gegn 
og bókstaflega snúið við og í 
miðbænum var hús frá 1881 gert 
upp. Í einni götu í Grindavík byggir 
heil fjölskylda sex einbýlishús úr 
krosslímdum einingum. Að lokum 
fylgjumst við með leikarahjón-
unum Nínu Dögg og Gísla Erni taka 
húsið sitt á Seltjarnarnesi í gegn.
20.10  Grand Designs. The Street   
21.00  Suits 
21.45  The Righteous Gemstones  
22.25  Snatch   
23.10  60 Minutes   
23.55  Succession   
00.55  A Confession   
01.40  The Deuce   
02.40  Thirteen   
03.35  Thirteen   
04.25  Thirteen   
05.20  The Detour   
05.40  The Detour   
06.05  The Detour   

19.10  Mom 
19.35  The Big Bang Theory   
20.00  Seinfeld   
20.25  Friends   
21.00  Schitt’s Creek   
21.30  Empire   
22.15  Who Do You Think You 
Are?   
23.20  Peaky Blinders   
00.20  Claws   
01.05  The Big Bang Theory   
01.30  Mom 
01.55  Tónlist

11.30  My Old Lady  
13.15  Wolves  
15.05  Matilda  
16.45  My Old Lady  
18.30  Wolves  
20.20  Matilda  
22.05  Suicide Squad  
00.10  Wish Upon  
01.40  Sinister  
03.15  Suicide Squad  

08.00  A Military Tribute at the 
Greenbrier  
11.00  Solheim Cup 2019  
17.00  A Military Tribute at the 
Greenbrier  
20.00  PGA Highlights 2019  
20.55  Solheim Cup 2019  

13.00 Útsvar 2017-2018   
14.15 Enn ein stöðin   
14.40 Maður er nefndur  
15.20 Út og suður   
15.45 Af fingrum fram  
16.30 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps  
16.45 Silfrið  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli  Lalli færir ykkur allan 
heiminn þegar hann grípur litina 
sína. Hann er svo flinkur að teikna 
hann Lalli.
18.08 Minnsti maður í heimi 
 Stuttir þættir um ævintýri 
minnsta manns í heimi.
18.09 Símon  Símon er hress og 
skemmtileg kanína sem tekst á 
við alls kyns áskoranir og lærir af 
mistökum sínum.
18.14 Refurinn Pablo   
18.19 Letibjörn og læmingjarnir 
 Teiknimyndaþættir um björn 
sem býr í þjóðgarði í Kanada og 
heldur að hús skógarvarðarins sé 
yfirráðasvæði hans þegar skógar-
vörðurinn bregður sér frá. Vanda-
málið er að hópur læmingja hefst 
einnig við í húsinu og sambúð 
bjarnarins og læmingjanna gengur 
ekki sérstaklega vel.
18.26 Klingjur   
18.37 Mói   
18.50 Krakkafréttir  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.05 Reikistjörnurnar  Heimildar-
þáttaröð frá BBC þar sem eðlis-
fræðingurinn Brian Cox rannsakar 
mikilfenglega sögu reikistjarn-
anna í sólkerfinu okkar.
21.10 Hernám  Önnur þáttaröð 
þessara norsku spennuþátta 
sem byggðir eru á hugmynd Jo 
Nesbø hefst sex mánuðum eftir 
lok fyrstu þáttaraðar. Noregur 
en enn undir hernámi Rússa og 
forsætisráðherra Noregs hefur 
verið sendur í útlegð til Svíþjóðar 
þar sem hann leitar leiða til að ná 
aftur tökum á landi sínu. Aðalhlut-
verk: Henrik Mestad, Eldar Skar og 
Ane Dahl Torp. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Magnús Þór - afmælistón-
leikar  Upptaka frá 70 ára afmælis-
tónleikum lagahöfundarins og 
textaskáldsins Magnúsar Þórs 
Sigmundssonar í Háskólabíói. Á 
tónleikunum fær hann til liðs við 
sig mikið af gömlum vinum, þar á 
meðal Pál Óskar, Ragnheiði Grön-
dal, Jónas Sig, Þórunni Antoníu, Jó-
hann Helgason, Sverri Bergmann 
og Fjallabræður. Dagskrárgerð: 
Egill Eðvarðsson.
00.10 Króníkan  Dönsk þáttaröð 
sem hefst árið 1949 og segir frá 
lífi fjögurra ungra Dana á 25 ára 
tímabili þegar samfélagið tekur 
miklum breytingum. Meðal leik-
enda eru Anne Louise Hassing, 
Ken Vedsegaard, Anders W. Bert-
helsen, Maibritt Saerens, Waage 
Sandø, Stina Ekblad og Pernille 
Højmark. e.
01.10 Dagskrárlok

06.00  Síminn + Spotify
08.00  Dr. Phil   
08.45  The Tonight Show    
09.30  The Late Late Show    
10.15  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  Ný sýn   
14.20  Jane the Virgin   
15.05  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  Det som göms i snö   
23.20  The Tonight Show    
00.05  The Late Late Show    
00.50  NCIS   
01.35  The Good Fight   
02.20  Grand Hotel   
03.05  Baskets   
03.30  White Famous   
04.05  Síminn + Spotify

19.05  Breiðablik - Stjarnan  
21.15  Pepsi Max Mörk kvenna  

06.45  Ísland - Moldóva  
08.25  Breiðablik - Fylkir  
10.10  Stjarnan - FH  
11.55  Pepsi Max Mörk karla  
14.15  England - Kósóvó  
15.55  Albanía - Ísland  
17.35  Seinni bylgjan - upphitunar-
þáttur  
18.35  Derby - Cardiff  
20.40  La Liga Report 2019/2020  
21.10  Evrópudeildin - frétta-
þáttur  
22.00  UFC 242. Khabib vs Poirier  

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. Rosanne Cash, Car-

lene Carter og Rosey Nix
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. Eyjahopp
15.00 Fréttir
15.03  Að rækta fólk. Kennara-

starfið og framtíðin
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 HátalarinnParadox
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkavikan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40  Kvöldsagan. Svipir 

dagsins og nótt 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.00 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

okkar allra

Ertu með RÚV-appið?

Fyrir þig þegar þér hentar
Fjölbreytt dagskrárefni RÚV í öllum miðlum, í beinni 
og spilara, allt á einum stað.
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HitaveituskeljarHitaveituskeljar

The Queen The King Yukon

LOK  
Á POTTA

Erum með: Rafmagnspotta - Hitaveituskeljar - Plug & Play

HÖFUM OPNAÐ 
NÝJAN SÝNINGARSAL

STÆRSTI 

SÝNINGAR- 

SALUR 

Á íSLANDI

Heit i rpottar. i s
Höfðabak k i  1 ,  v ið  Gul l inbrú  |   S ími  777 2000



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@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: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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Sími: 558 1100

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður Skeiði 1

Ævintýralegt
haust í Höllinni

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

JAY
La-z-boy hæginda stóll. Dökk- eða ljósgrátt áklæði. 
Stærð: 97 × 94 × 107 cm

 87.992 kr.   109.990 kr.

PINNACLE
La-Z-Boy hæginda stóll. 
Vínrautt, svart, hvítt, ljós-
brúnt eða dökkbrúnt leður.
Stærð: 84 x 97 x 107 cm

 143.992 kr. 
.990 kr. 179 990 kr179

Vegna endurnýjunar sýningarrýmis seljum við 
öll sýningareintök frá Furninova í Reykjavík með 

30–40% 
FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR!

AFSLÆTTI

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

Hvað er ást? Eins og yngsti viðmæl-
andinn okkar orðaði það svo vel, 
aðeins fimm ára gamall: „Ást er bara 
loft. Hún er í heilanum á manni.“

Ást er tilfinning sem við upplifum 
á mismunandi hátt – tilfinning sem 
framkallar líkamleg og andleg við-
brögð og fær hjartað til að slá hraðar. 
Ást er líka alls konar, ekki aðeins til 
maka, heldur einnig til fjölskyldu og 
vina, þessi djúpa væntumþykja sem 
hlýjar manni að innan.

Er ást við fyrstu sýn raunveruleg? 
Hrifning við fyrstu sýn er án efa til 
en ást er stórt orð og stór tilfinning. 
Hrifning getur svo breyst í ást þegar 
fólk kynnist betur, tengist á dýpra 
sviði og fer að treysta annarri mann-
eskju fyrir hjarta sínu, tilfinningum 
og veikleikum.

Er Tinder betri leið en miðbærinn 
um miðja nótt eða hvernig kynn-
ist fólk í nútímasamfélagi? Er ekki 
bara allur gangur á því hvernig fólk 
kynnist í dag eins og áður? Hvort 
sem það er í gegnum stefnumótafor-
rit, í miðbænum, í gegnum sameigin-
lega vini eða hreinlega bara dettur 
um hvort annað á einhverjum ólík-
legum stað og eitthvað magnað ger-
ist. Hvað er betra og hvað er verra?

Er allt leyfilegt í ást og stríði? Nei, 
það er ekki leyfilegt að gera hvað 
sem er í ást og stríði og skýla sér á 
bak við það. En það er vissulega það 
sem á það til að gerast þegar fólk upp-
lifir heita ást, höfnun, skilnað, átök og 
stríð. Það kenndi okkur enginn að 
bregðast við þessum tilfinningum. 
Það kenndi okkur enginn að lenda í 
ástarsorg. Það kenndi okkur enginn 
að skilja. Sem er ein af ástæðum þess 
að við fórum í þessa þáttagerð, til 
þess að skoða það hvort og hvernig er 
hægt að gera þessa erfiðu og flóknu 
hluti betur.

Hláturinn lengir lífið en kveikir 
hláturinn ástarneistann? Við 
sjáum það í þáttunum að það eru 
í raun til allar tegundir ástarsam-
banda. Stundum fellur fólk hratt 
fyrir hvort öðru á meðan í öðrum 
tilfellum fellir fólk hugi saman 
þegar það er í raun farið að 
þekkjast vel og já, hlæja 
saman. Húmor og hlátur er 
eitthvað sem við teljum mjög 
mikilvægt í góðu sambandi. 
Það gerir lífið betra að hafa 
húmor fyrir því og sam-
bandið sömuleiðis þegar 
fólk hefur húmor fyrir 
sjálfu sér og mis-
tökum sínum. Mikil-
vægi vináttu innan 
parasambanda var 
það sem flestir nefndu 
í þáttunum og að gefa 
sér tíma til þess að 
rækta sambandið tvö 
ein og einmitt að eiga 
góðar stundir saman.

Er til stafrænt framhjá-
hald? Já. Þetta er mikil-
væg umræða í samfélag-

inu í dag þar sem við höfuð verið 
að aðlagast þessu rafræna lífi sem 
er enn frekar nýtt. Því fylgdu hins 
vegar engir leiðarvísar svo fólk hefur 
verið að reka sig á hvar mörkin liggja 
þar enda aðgengi að fólki og freist-
ingum orðið auðveldara en áður. Það 
sem öllu skiptir í sambandi í dag er 
að ræða þessi mál strax í upphafi. 
Hvar liggja mörkin? Hvernig viljum 
við haga okkur? Hvað finnst okkur 
í lagi? Ráðgjafar þáttanna mæla 
með því að fólk leggi þessar línur í 
sameiningu og sé sammála um gildi 
sambandsins, setji sér sameiginleg 
markmið um framkomu og hegðun 
við annað fólk og ræði þessi mál í 
þaula.

Er rómantíkin og herra mennskan 
dauð? Svo sannarlega ekki – við 
höfum komist að því í þessari miklu 
rannsóknarvinnu að rómantíkin er 
úti um allt. Hún er bara ekki endi-
lega í formi blóma og gjafa. Róman-
tík getur verið að taka upp kartöflur 
saman, vinna saman að því að gera 

íbúðina eins og þið viljið hafa 
ha na , pl a n a sm á 

tíma með elskunni þinni, sjósund, 
falleg orð, óvæntur matur og bara í 
raun hvað sem er. Við höfum verið 
mötuð á því hvað á að vera róman-
tík af bíómyndum og fjölmiðlum og 
það hefur sett mikla pressu á sam-
bönd og gefið fólki ranghugmyndir. 
Þetta er annar þáttur sem mikilvægt 
er að ræða. Finndu út hvað mann-
eskjunni þinni finnst raunverulega 
rómantískt. Það er í raun rómantískt 
út af fyrir sig að sýna því áhuga og 
skilning og um fram allt að bregðast 
við því.

Er hin eina sanna ást til? Já. 100 pró-
sent.

Er eitthvað sem einkennir ham-
ingjusöm pör? Góð samskipti, 
traust og vinátta. Það er þráðurinn 
sem einkenndi svör allra ráðgjaf-
anna okkar þegar kom að því að 
ræða góð sambönd. Sama hvaða svið 
það er, þá þarf að ræða það. Fólk sem 
á í góðum samböndum þekkir hvort 
annað í þaula og sú þekking kemur 
með djúpum samtölum og góðum 
samskiptum. Þegar þú þekkir mak-
ann þinn og veist hvað gerir hann 
leiðan, glaðan, hvað kemur honum 
á óvart, hvað kemur honum til, hvað 
honum finnst rómantískt, hvað gerir 
hann óöruggan og af brýðisaman 
og svo framvegis eru minni líkur á 
árekstrum. En til að eiga í góðu sam-
bandi við aðra manneskju þarftu 
sömuleiðis að þekkja vita þessa hluti 
um sjálfan þig. Það er aldrei hægt að 
ætlast til þess af einhverjum að hann 
lesi hugsanir. Svo það er mikilvægt 
að leggja á sig þessa vinnu, dansa fal-
lega saman.

Byron lávarður sagði að ást gæti 
ekki breyst í vináttu en vinátta 
gæti breyst í ást. Hver er ykkar 
skoðun á orðum Byrons? Það er 
allt til þegar kemur að ástinni. 
Við heyrðum bæði sögur af því að 
fólk hefði hrifist af hvort öðru við 
fyrstu sýn og eftir að hafa þekkst 
lengi. Þetta er það magnaða við 
ástina, hún er óútreiknanleg og 
kemur okkur sífellt á óvart.

Lærðu þið mikið um ástina í þessu 
ferli? Var eitthvað sem kom ykkur 
á óvart? Í raun má segja að við 
höfum farið í gegnum hrað-mast-
ersnám í ástinni á þessu tímabili. 
Það kom okkur á óvart hversu fólk 
var tilbúið til að opna sig um sín 
hjartans mál og deila með okkur 
lífi sínu. Það sem kom okkur einn-
ig skemmtilega á óvart var rauði 
þráðurinn sem myndaðist gegnum 

þáttinn, en flestir, bæði sérfræð-
ingar og aðrir viðmælendur, töl-
uðu um mikilvægi sjálfsástar. 
Að hver og einn einstaklingur 

læri að elska og virða sjálfan 
sig en án þess er hann ekki 
tilbúinn til að elska aðra 
manneskju. Makinn getur 
aldrei verið ábyrgur fyrir 
þinni hamingju, hún er þín 
að skapa, þó svo að fólkið 

þitt sé vissulega bónus þar á. 
benediktboas@frettabladid.is

10 spurningar  
og svör um ástina

Kolbrún Pálína og Kristborg Bóel sjá um nýja þáttaröð í Sjón-
varpi Símans um ástina. Það er því ekki úr vegi að forvitnast 

aðeins um ástina hjá þeim sem ætla að fræða landsmenn 
um allt sem tengist ást og samböndum. Þær eru allavega svo 

fróðar að spurningarnar 10 voru allt í einu orðnar 11.

Ást er ný þáttaröð um rómantík, 
sambönd, skilnað og flestallt það 
sem tengist ástinni.

Kolbrún Pálína og 
Kristbjörg Bóel trúa á 
hina einu sönnu ást.
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Með kröfufjármögnun 
Kríta geta fyrirtæki fengið 
lán út á reikningana sína 
strax á útgáfudegi.

Engin skjalagerð, engir 
fundir, engar flækjur.

Kannaðu málið á krita.is
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Sjónvarpsgræjan á tilboði með
ótakmörkuðum Ljósleiðara!

Með réttu sjónvarpsgræjunni, Nova TV og Ljósleiðara 
getur þú sagt bless við óþarfa myndlyklagjald og 
notið þess að horfa á sjónvarp framtíðarinnar á netinu!

Fylgir ótakmörkuðum Ljósleiðara hjá Nova í 12 mánuði. Fylgir ótakmörkuðum Ljósleiðara hjá Nova í 6 mánuði.

9.990 kr.

útborgun

Apple TV 4K

Tilboð

útborgun

0 kr.

Mi Android TV 

Tilboð

990
KR/KG

990
KR/KKGG

1.990
Verð áður:

LÍFIÐ ER
GOTTERÍ

50%
AFSLÁTTUR

990
KR/KG

1.990
Verð áður:

Mamma sagði við mig, 
stundum þegar ég var 
að rífa kjaft: „Vertu ekki 

með þennan rosta, Guðmundur.“ 
Þá var ég ungur. Rostungur.

Það sem ég er að reyna að segja 
er þetta: Það hafa engir rostungar 
drepist út við Ísland, hvorki á 
landnámstíð eða síðar. Þeir hafa 
bara elst.

Þessi kenning um einhverja 
íslenska rostunga sem eiga að hafa 
drepist út þegar landnámsmenn 
slysuðust hingað er ekki annað en 
blekking, til þess ætluð að draga 
athyglina frá fyrirhuguðum veg-
tollum.

Sjáiði nú til: Það var einu sinni 
kona suður á Vatnsleysuströnd 
sem þurfti að fara í aðgerð á 
mjöðm. Hún var frekar fáfróð 
þessi kona og lítt veraldarvön 
og því hægt að segja henni eitt 
og annað. Sem hún trúði. Hún 
bar sig upp við nágranna sinn 
og lýsti yfir áhyggjum af þessari 
aðgerð. Granni hennar, spaug-
samur maður, tjáði henni að 
svona opperasjón væri lítið mál. 
Það eina, sagði hann, sem gæti 
hugsanlega truf lað hana síðar 
meir væri, að það yrði grætt í hana 
hundsbein í þessari aðgerð. En 
það myndi hafa þær af leiðingar 
að í hvert sinn sem hún þyrfti að 
pissa myndi lyftast á henni sá 
lærleggurinn sem væri neðan við 
umrædda mjöðm.

Konan fór í aðgerðina, dauð-
hrædd, en meig eðlilega á eftir. 
Ástæðan fyrir því að maðurinn 
hafði logið þessu að blessaðri 
konunni var sú að hann var að 
missa hárið, en vildi draga athygli 
sveitunga sinna frá því; þeir hefðu 
þá um eitthvað annað að tala en 
verðandi skallann á honum.

Af þessu má læra að sögur um 
vísindaleg stórmerki eru aldrei 
til neins annars meint en að tál-
draga og afvegaleiða sauðsvartan 
almúgann.

Rostungar


