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Kolefnisjafnaðu 
aksturinn með 
Orkulyklinum

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

STJÓRNMÁL Fjórar nýjar ríkisstofn-
anir verða til á næstunni nái áform 
ríkisstjórnarinnar fram að ganga.

Húsnæðis- og mannvirkjastofn-
un er ætlað að leysa af hólmi bæði 
Íbúða lánasjóð og Mannvirkjastofn-
un og verður hinni nýju stofnun 
ætlað að „annast framkvæmd hús-
næðis- og byggingarmála hér á landi 
og framfylgja þeirri stefnu stjórn-
valda að almenningur hafi aðgengi 
að viðunandi og öruggu húsnæði á 
viðráðanlegu verði í samræmi við 
þarfir hvers og eins, óháð efnahag 
og búsetu, sem er vistvænt, heilsu-
samlegt og uppfyllir nútímakröfur 
og hafi þannig raunverulegt val um 
búsetuform“, að því er fram kemur 
í þingmálaskrá félags- og húsnæðis-
málaráðherra.

Frumvarp fjármálaráðherra um 
nýja Nýsköpunar- og umbótastofn-
un verður lagt fram í næsta mánuði. 
Gert er ráð fyrir að Ríkiskaup verði 
grunnur að nýrri stofnun á þessu 
sviði sem heildstæð nýsköpunar- 
og umbótastofnun á vegum ríkisins.

Á vorþingi hyggst umhverfisráð-
herra setja á fót Þjóðgarðsstofnun 
sem ætlað er að taka við verkefnum 
Vatnajökulsþjóðgarðs, þjóðgarðs-
ins á Þingvöllum og verkefnum 
á sviði náttúruverndar á vegum 
Umhverfisstofnunar.

Þá hyggst nýr dómsmálaráðherra 
leggja frumvarp um endurupptöku-
dóm fram að nýju en frumvarp um 
sérstakan dómstól um endurupp-
töku mála var fyrst lagt fram í tíð 
Sigríðar Á. Andersen. 

Í frumvarpinu er lagt til að endur-
upptökunefnd verði lögð niður og 
settur verði á fót sérdómstóll sem 
skeri úr um hvort heimila skuli 
endurupptöku mála sem dæmd 
hafa verið í héraði, Landsrétti eða 

Hæstarétti. Samkvæmt frumvarp-
inu á hinn nýi dómstóll að hafa 
aðsetur hjá Dómstólasýslunni.

Á næstu dögum verður lagt fram 
að nýju frumvarp fjármálaráðherra 
um Þjóðarsjóð. Sjóðnum verður 
ætlað að gegna því meginhlutverki 
að verða eins konar áfallavörn fyrir 
þjóðina þegar ríkissjóður verður 
fyrir fjárhagslegri ágjöf í tengslum 
við meiri háttar ófyrirséð áföll á 
þjóðarhag. Ekki er ljóst af frum-
varpinu hvort og hve mikil yfir-
bygging Þjóðarsjóðs verður.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
formaður Viðreisnar, segir áformin 
ekki til þess fallin að auka skil-
virkni eða hagræðingu í kerfinu, 
það sé einfaldlega ekki innbyggt í 
ríkisstjórnina.

„Það er alltaf gott að sameina 
ríkisstofnanir og reyna að ná sem 
mestri hagræðingu í ríkisrekstri 
en þessi ríkisstjórn er ekki að ein-
falda stjórnkerfið, hún er að flækja 
það,“ segir Þorgerður Katrín. „Ríkis-
stjórnin er ekki að spá í neitt annað 
en að halda sér saman, á meðan 
þenst ríkisbáknið út.“ – aá / sjá síðu 4

Fjórar nýjar 
ríkisstofnanir 
áformaðar
Ríkisstjórnin áformar að sameina og breyta ríkis-
stofnunum ásamt því að setja á laggirnar nýjan 
dómstól sem og Þjóðarsjóð. Alls verða til fjórar 
nýjar ríkisstofnanir. Formaður Viðreisnar telur 
áformin ekki verða til að auka skilvirkni í kerfinu. 

Ríkisstjórnin er 

ekki að spá í neitt 

annað en að halda sér 

saman, á meðan þenst 

ríkisbáknið út. 

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, 
formaður  
Viðreisnar

Fjöldi manns tók þátt í göngu í tilefni af bíllausa deginum í hádeginu í gær. Bíllausi dagurinn er árlegur við-
burður, gangan í gær var skipulögð af Samtökum um bíllausan lífsstíl og Ungum umhverfissinnum. Gengið, 
eða hjólað, var frá gatnamótum Miklubrautar og Lönguhlíðar niður að Lækjartorgi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

ÍÞRÓTTIR Valskonur urðu um helg-
ina Íslandsmeistarar í knattspyrnu 
þegar liðið vann Keflavík í lokaleik 
sínum í Pepsi Max-deild kvenna. 
Þar með eru Valskonur handhafar 
allra stóru boltatitlanna. Valskonur 
urðu Íslands-, bikar- og deildar-
meistarar bæði í Domino’s-deild 
kvenna í körfubolta og Olís-deild 
kvenna í handbolta.

Hinum megin 
við lækinn fékk 
KR af hentan 
Íslandsmeist-
arabikarinn 
eftir sigur á 
FH. Mikil gleði 
ríkti á Meistara-
völlum í gær 
þeg a r Ósk a r 
Örn Hauksson 
lyfti bikarnum.      
– bb / sjá síðu 12

Bikarar á loft 
UMHVERFISMÁL Auðvelt væri að 
skipta út einni milljón lítra af 
olíu, sem notuð er í Eyjafirði, fyrir 
lífdísil. Olían yrði framleidd úr líf-
rænum úrgangi sem fellur til. Orku-
skiptin væri hægt að framkvæma á 
innan við tveimur árum. 

„Við gerum ráð fyrir að verkefnið 
muni kosta um fimm hundruð 
milljónir króna og greiðast upp á 

um 15 árum,“ segir Guð-
mundur Haukur 
Sigurðsson, fram-
k v æ m d a s t j ó r i 
Vistorku á Akur-
eyri. Ef af yrði 
myndi það þýða 

minnkandi kolefn-
islosun sem nemur 

útblæstri þús-
und bíla.  
– sa / sjá 
síðu 6

Olía úr fitu



ÍÞRÓTTIR Nítján ára gamall Íslend-
ingur, Fannar Þór Heiðuson, náði 
frábærum árangri í sínu fyrsta hálf-
maraþoni í Osló um helgina. Hljóp 
hann vegalengdina á 1 klukkustund 
og 21 mínútu og endaði í 10. sæti af 
149 keppendum í hans aldursflokki. 

Mesta athygli vakti þó klæðnaður 
Fannars en hann hljóp íklæddur 
svokallaðri Borat-skýlu. Ástæðan 
fyrir klæðnaðinum sú að hann hafði 
tapað veðmáli við þekktan norskan 
handboltakappa.

Fannar Þór hefur búið í Nor-
egi síðan árið 2010 og er efnilegur 
íþróttamaður. Hann leggur aðal-
áherslu á æfingar og keppni í þrí-
þraut og það var á slíku móti sem 
hann kynntist handboltakapp-
anum Frank Løke. Frank er nokkuð 
þekktur í Noregi fyrir afrek sín með 
norska landsliðinu á árum áður auk 
þess sem hann er reglulegur gestur 
í norskum sjónvarpsþáttum. Mikla 
athygli vakti þegar Frank dansaði 
í áðurnefndri Borat-skýlu í raun-
veruleikaþættinum „Skal vi danse“ 
á síðasta ári og það var sú fræga 
pjatla sem Fannar þurfti að klæðast 
í hlaupinu um helgina.

„Ég hitti hann á þríþrautarmóti 
og við vorum að spjalla saman. 
Hann var að rífa kjaft og sagðist 
geta unnið mig en ég hélt nú ekki. 
Það endaði með því að við veðj-
uðum um að ef ég yrði meira en 15 
mínútum á undan honum í mark 
þá myndi hann þurfa að hlaupa 
hálfmaraþon í skýlunni frægu en 
annars þyrfti ég að gera það,“ segir 
Fannar. Svo fór að hann varð 14 
mínútum og 36 sekúndum á undan 
Frank í mark og þar með var ljóst að 
veðmálið var tapað.

„Það kom aldrei annað til greina 
en að vera maður orða sinna. Þetta 

var skrýtin en skemmtileg upp-
lifun því uppátækið vakti mun 
meiri athygli en ég bjóst við. Það 
voru margar myndavélar á lofti 
og áhorfendur hvöttu mig óspart 
áfram,“ segir Fannar. 

Hann segir að það hafi verið 
frekar óþægilegt að hlaupa svo langt 

hlaup í slíkri skýlu. „Strengurinn 
fór ansi langt upp í rassgatið,“ segir 
Fannar og skellihlær.

Eftir hlaupið skilaði hann Frank 
svo skýlunni en þarf þó f ljótlega 
að fá hana aftur lánaða. „Ég var svo 
kokhraustur að ég gerði við hann 
annað veðmál um að ef ég hlypi á 
innan við einni klukkustund og 
korteri þá þyrfti hann að hlaupa 
maraþon í skýlunni. Ef það tækist 
ekki þá kæmi það í minn hlut. Ég 
tapaði því veðmáli og ég þarf því 
að hlaupa tvöfalt lengri vegalengd 
á næsta ári,“ segir Fannar.
bjornth@frettabladid.is

Veður

SA og A 5-13 m/s, en 13-18 með 
suðurströndinni. Rigning með 
köflum, einkum sunnanvert. Hiti 
víða 12 til 18 stig. Yfirleitt þurrt 
norðan til, en væta í öðrum lands-
hlutum. SJÁ SÍÐU 16

Tekið á móti veikum og slösuðum böngsum

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   

  Síðumúli 37  

  bridge.is
    898-5427

Fannar Þór Heiðuson kemur í mark í hálfmaraþoni í Osló. AÐSEND MYND

Tapaði veðmáli við 
norska boltastjörnu
Tapað veðmál við norskan handboltakappa varð til þess að 19 ára Íslend-
ingur hljóp hálfmaraþon í Osló íklæddur Borat-skýlu. Uppátækið vakti mikla 
athygli ytra. Íslendingurinn kvaðst vera aumur í afturendanum eftir hlaupið.

Það kom aldrei 

annað til greina en 

að vera maður orða sinna.

Fannar Þór Heiðuson, hlaupari

Kolbrún Benediktsdóttir, saksókn-
ari. FRÉTTABLAÐIÐ/AÐALHEIÐUR

SAMFÉLAG Undanfarið hafa starfs-
menn embættis héraðssaksóknara 
sést skjótast á milli staða í miðbæn-
um á forláta rafmagnshlaupahjólum. 
Sérstaklega á milli Héraðsdóms 
Reykjavíkur í Lækjargötu og skrif-
stofu embættisins á Skúlagötu 17. 
Fararskjótarnir eru liður í verkefni 
Umhverfisstofnunar sem nefnist 
Græn skref. Markmiðið er að draga 
úr umhverfisáhrifum í opinberum 
rekstri og auka þekkingu starfsfólks 
á umhverfismálum.

„Vinnan við innleiðingu aðgerða 
Grænna skrefa hófst í fyrra. Þetta 
er nokkuð viðamikið verkefni sem 
verður innleitt í nokkrum skrefum,“ 
segir Hólmsteinn Gauti Sigurðs-
son, lögfræðingur yfirstjórnar hjá 
embættinu. Fyrir utan hlaupa-
hjólin nefnir hann flokkun sorps og 
úrgangs, kaup á umhverfisvottuðum 
vörum og grænt bókhald sem dæmi 
um skref sem hafa verið tekin.

Kolbrún Benediktsdóttir vara-
héraðssaksóknari segist ánægð með 
rafhlaupahjólið enda ekki aðeins 
umhverfisvænni ferðamáti en bíll 
heldur mun praktískari. „Fyrir stutt 
erindi í Héraðsdóm Reykjavíkur 
getur verið mjög tímafrekt að fara 
á bíl. Rafhlaupahjólið er fullkomið 
fyrir styttri vegalengdir,“ segir Kol-
brún. – bþ

Saksóknarar á 
hlaupahjólum

FÓTBOLTI Óskar Hrafn Þorvaldsson, 
þjálfari Gróttu, er ekki viss hvort 
hann verði áfram með liðið í Pepsi 
Max-deildinni á næsta ári. Eftir að 
Grótta tryggði sér sigur í Inkasso-
deildinni var Óskar rifinn í viðtal 
og sagðist hann ætla njóta þess að 
vera til, framtíðin væri óskrifað 
blað. Ekki náðist í Óskar í gær.

Flestir eru sammála um að Óskar 
sé búin að vinna nánast kraftaverk 
með félagið. Leikmenn fá lítið sem 
ekkert greitt fyrir sína iðkun ólíkt 
öðrum liðum heldur setja þeir 
allt sitt í umgjörð og 
annað í kringum 
liðið.

Eru mörg lið í 
efstu og næstefstu 
deild sögð horfa 
öfundaraugum á 
hvernig Grótta 
hefur gert 
hlutina. 
– bb

Óvíst með 
Óskar Hrafn

Læknanemar tóku á móti veikum og slösuðum böngsum á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu í gær. Markmiðið er að sýna ungum bangsa-
eigendum að þeir þurfi ekki að vera hræddir við heilbrigðisstarfsfólk. Systkinin Ásgeir Guðni og Arney Ásta mættu með bangsana sína Lubba og 
Bangsa á Bangsaspítalann í Efstaleiti þar sem bangsalæknirinn Herdís Eva Hermannsdóttir hjúkraði þeim. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Eftir áralanga fjarveru kynnum við nýjan Camry Hybrid til sögunnar, veglega nýja útgáfu sem fer á undan með góðu 
fordæmi. Hann fæst einungis í Hybrid-útgáfu sem sameinar fullkomlega gæði, glæsileika og virðingu fyrir umhverfinu. 
Komdu og finndu þig í glæsilegum bíl sem fer þér betur. Sýndu fordæmi – veldu Hybrid. Orkuskiptin eru hafin.

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

NÝR
CAMRY HYBRID
SÝNDU FORDÆMI

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

 3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Verð frá: 6.790.000 kr.
50% RAFDRIFINN*



ÁRA5ÁBYRGÐ FIAT ATVINNUBÍLAR

FIAT DUCATO
Verð frá 4.024.194 án vsk.

4.990.000 m/vsk.

FIAT TALENTO L2H1
Verð frá 3.298.387 án vsk.

4.090.000 m/vsk.

FIAT DOBLO
Verð frá 2.225.806 án vsk.

2.760.000 m/vsk.

FIAT FIORINO
Verð frá 1.854.032 án vsk.

2.299.000 m/vsk.

ÁRA5ÁBYRGÐ
UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.FIATPROFESSIONAL.IS • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

STJÓRNMÁL Ráðherrar mæta nú 
til þingnefnda til að kynna þau 
mál sem þeir hyggjast leggja fram 
á næstunni. Af þeim málum sem 
formenn fastanefnda nefna við 
Fréttablaðið má búast við að átök 
um ólíka hagsmuni höfuðborgar-
svæðisins annars vegar og lands-
byggðarinnar hins vegar verði fyrir-
ferðamikil á nýhöfnu haustþingi. 
Meðal stærstu mála sem koma til 
þingsins eru samgönguáætlun, 
auk frumvarpa um veggjöld og 
einkaframkvæmdir í vegakerfinu, 
frumvarp um lágmarksfjölda íbúa 
í sveitarfélögum auk margra stórra 
landbúnaðarmála.

Formenn fastanefnda nefna 
þó f leiri mál eins og þjóðarsjóð, 
lækkun bankaskatts og neyslurými 
fyrir notendur fíkniefna. Þótt Alls-
herjar- og menntamálanefnd eigi 
eftir að fá kynningu frá ráðherrum 
er óhætt að fullyrða að styrkir til 
einkarekinna fjölmiðla verði ofar-
lega á baugi í nefndinni en mennta-
málaráðherra hefur lagt áherslu á 
að hið nýja styrkjakerfi komist til 
framkvæmda nú um áramót. Styrr 
hefur staðið um málið, ekki síst í 
þingflokki Sjálfstæðisflokksins.

Mismikill málaþungi er í nefnd-
um enda eðli þeirra og hlutverk 
ólíkt. Stjórnskipunar- og eftir-
litsnefnd er ekki með eins mikið 
af hefðbundnum þingmálum til 
meðferðar en fjallar um skýrslur 
frá bæði Ríkisendurskoðun og 
Umboðsmanni Alþingis. Nefndin 
fjallar líka um ýmis mál sem upp 
kunna að koma til að rækja eftir-
litshlutverk þingsins. Ekki er ólík-
legt að nefndin muni funda um þau 
ágreiningsmál sem komin eru upp 
innan lögreglunnar en Ríkisendur-
skoðun hefur samþykkt að gera 
stjórnsýsluendurskoðun á embætti 
ríkislögreglustjóra.

Utanríkismálanefnd hefur einnig 
nokkra sérstöðu og fjallar gjarnan 
um alþjóðamál þegar þau koma 
upp. „Reynslan kennir okkur að 
ólíklegustu mál geta undið upp 
á sig og aukaatriði jafnvel orðið 
að aðalatriðum,“ segir Sigríður Á. 
Andersen, nýr formaður utanríkis-
málanefndar. Nefndin tekur við 
öllum EES-málum óháð því á hvaða 
málefnasviði þau eru en Sigríður 
hyggst setja kraft í endurskoðun á 
verklagi við innleiðingu þeirra bæði 
formlega og efnislega í nefndinni og 
í viðeigandi málefnanefndum.

Mikið annríki verður í efnahags- 
og viðskiptanefnd þetta haustið 
og á formaður nefndarinnar, Óli 
Björn Kárason, von á um það bil 50 

Stefnir í átök borgar og byggða
Samgöngumál, veggjöld, landbúnaðarmál, sameiningar sveitarfélaga. Stærstu mál nýhafins þings eru 
þekkt átakamál byggðapólitíkur hér á landi. Fréttablaðið ræddi við formenn fastanefnda Alþingis. 

Þingmenn landsbyggðarkjördæmanna þriggja munu hafa í nógu að snúast 
á yfirstandandi þingi miðað við viðfangsefnin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Meðal helstu mála í 
nefndum Alþingis

Utanríkismálanefnd
• Ýmsar lagabreytingar með það 

markmið að tryggja áunnin rétt-
indi breskra og íslenskra borgara 
við Brexit

• Verklag við innleiðingu EES-
gerða

Efnahags- og viðskiptanefnd
• Þjóðarsjóður
• Lækkun bankaskatts
• Lækkun erfðafjárskatts
• Breytingar á samkeppnislögum
• Breytingar á lögum um neyt-

endalán – neytendavernd gagn-
vart smálánafyrirtækjum

Atvinnuveganefnd
• Búvörulög – kostnaður við út-

hlutun tollkvóta
• Endurskoðun búvörusamnings
• Einföldun regluverks í sjávar-

útvegi og landbúnaði
• Bætt eftirlit með fiskveiði 

(meðal annars vegna brottkasts)

Umhverfis- og samgöngunefnd
• Samgönguáætlun
• Gjaldtaka af umferð og heimild 

til að fela einkaaðilum fjár-
mögnun, framkvæmdir og 
veghald á tilteknum köflum 
þjóðvega

• Lágmarksfjöldi íbúa í sveitar-
félagi

Fjárlaganefnd
• Fjárlög og fjáraukalög
• Frumvarp um umbótamál 

ríkisins
• Fjármálaáætlun fyrir árin 2021 til 

2025 (á vorþingi)

Allsherjar- og menntamálanefnd
• Stuðningur við einkarekna fjöl-

miðla
• Breytingar á fyrirkomulagi 

námslána
• Frumvarp um heimild ráðherra 

til að skipa sama sýslumanninn 
yfir fleiri embætti

Velferðarnefnd:
• Frumvarp um Neyslurými
• Heildarendurskoðun lyfjalaga

Stjórnskipunar- og eftirlits-
nefnd
• Umfjöllun um skýrslur ríkisend-

urskoðunar og umboðsmanns 
Alþingis

• Breytingar á upplýsingalögum – 
réttarstaða þriðja aðila

Sigríður Á. 
Andersen
utanríkismála-
nefnd

Helga Vala 
Helgadóttir
velferðarnefnd

Þórhildur Sunna 
Ævarsdóttir
stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd

Páll Magnússon
allsherjar- og 
menntamála-
nefnd

Bergþór Ólason
umhverfis- og 
samgöngunefnd

Óli Björn 
Kárason
efnahags- og 
viðskiptanefnd

Willum Þór 
Þórsson
fjárlaganefnd

Lilja Rafney 
Magnúsdóttir
atvinnuvega-
nefnd

málum frá ríkisstjórninni, auk þing-
mannamála. „Nefndarmenn þurfa 
ekki að hafa áhyggjur af verkefna-
skorti í vetur,“ segir Óli Björn.

Bergþór Ólason, for maðu r 
umhverfis- og samgöngunefndar, 
býst við miklum skoðanaskiptum 

um annars vegar samgöngumál og 
hins vegar um fyrirhugaðan lág-
marksfjölda íbúa í sveitarfélagi en 
í atvinnuveganefnd má einkum 
búast við skiptum skoðunum um 
landbúnaðarmálin. 
adalheidur@frettabladid.is

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

1 Hilmar biðlar til stjórn valda 
um hjálp: „Ég er mjög leiður 

yfir þessu“ Mohammad Sayeed, 
dyggur stuðningsmaður íslenska 
landsliðsins, fær ekki vegabréfs-
áritun hingað til lands. Stjórnar-
meðlimur Tólfunnar er leiður.

2 Stuðnings menn E ver ton æfir 
út í Gylfa Stuðningsmenn 

Everton eru æfir út í Gylfa Sigurðs-
son vegna frammistöðu hans í 
tapi Everton á laugardaginn.

3 Tryggvi Rúnar: „Má Katrín 
skammast sín fyrir sinn þátt 

í þessari sögu“ Barna barn eins af 
sak borningunum í Guð mundar- 
og Geir finns málinu, er harðorður í 
garð forsætisráðherra.

4 „For ysta Eflingar hagi sér eins 
og verstu skúrkar í at vinnu-

rek enda stétt“ Tveir starfsmenn 
Eflingar sendu frá sér yfirlýsingu 
vegna ummæla framkvæmda-
stjóra Eflingar um helgina.

HÚSAVÍK Starfsmaður PCC-kísil-
versins á Bakka slasaðist í síðasta 
mánuði þegar hann fékk í sig skot 
úr byssu sem er notuð til að losa 
þrýsting úr bræðsluofnum verk-
smiðjunnar. Þetta er annað slíkt slys 
á tæpu ári. Skotið endurkastaðist í 
hönd starfsmannsins en hann var 
aldrei í lífshættu. Byssuskotin eru 
varaúrræði til að losa ofnana ef 
hefðbundnar leiðir eru ekki færar, 
til dæmis vegna bilunar. – bþ

Annað slys í 
kísilveri PCC

Byssan sem brúkuð er á Bakka.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NISSAN e-NV200 – 100% RAFBÍLL
Drægi 200 km. Rafhlaða 40 kWh, 109 hestöfl
VERÐ FRÁ: 4.790.000 KR.

NISSAN LEAF – 100% RAFBÍLL
Drægi 270 km. Rafhlaða 40 kWh, 150 hestöfl
VERÐ FRÁ: 4.390.000 KR.

TREYSTU Á REYNSLUNA
VELDU MEST KEYPTU RAFBÍLA Í HEIMI
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Nissan hefur verið leiðandi í framleiðslu rafbíla síðan árið 2010 þegar Nissan Leaf var kynntur til 
sögunnar. Enginn rafbíll hefur unnið til jafn margra umhverfisverðlauna og enginn framleiðandi 
hefur selt jafn marga rafbíla og Nissan. 

Nissan Leaf er ekki einungis valinn vegna reynslunnar heldur þeirrar staðreyndar að hann er einn 
skemmtilegasti rafbíll sem í boði er. Nissan Leaf er hlaðinn staðalbúnaði og nýjungum á borð við e-Pedal 
sem er sjálfvirk hemlun sem endurnýtir orku og auðveldar akstur í þéttbýli.

Nissan e-NV200 er sendibíll sem byggir á þaulreyndri rafbílatækni Nissan Leaf. Fyrir fyrirtæki sem ætla að 
skipta yfir í rafbíl er gott að vita að e-NV200 hefur þegar verið valinn í þjónustu margra af stærstu og 
öflugustu fyrirtækjum landsins.

PRÓFAÐU FYRST RAFBÍLANA SEM FLESTIR VELJA
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR  ÁBYRGÐ5

120.000 KM120.000 KM

ÁBYRG
120.000 KM120.000 KMKKMM

KJARAVEXTIR

3,95%

• Fastir vextir
• Engin verðtrygging
• Ekkert lántökugjald
• Lægri mánaðargreiðsla
• Miklu lægri kostnaður

Hagstæð leið til að 
fjármagna bílakaupin. 
Kynntu þér
3,95% Kjaravexti
hjá sölumönnum
BL eða á www.bl.is



STJÓRNSÝSLA Tillaga til þings-
ályktunar um skipun rannsóknar-
nefndar til að kanna starfshætti 
ákæruvalds og dómsvalds í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálum er í 
lokavinnslu á Alþingi. Samkvæmt 
greinargerð með tillögunni er 
tilgangur hennar að „fá loksins 
skiljanlegan botn í hin gömlu Guð-
mundar- og Geirfinnsmál með 
rannsókn á mögulegri misbeitingu 
valds og ólögmætum aðferðum, 
þeim veigamiklu þáttum sem rétt-
arkerfið hefur aldrei treyst sér til að 
taka til skoðunar.“ Fyrsti f lutnings-
maður tillögunnar er Helga Vala 
Helgadóttir, en samf lokksmenn 
hennar í Samfylkingunni f lytja 
málið með henni.

Í tillögunni er lagt til að skipuð 
verði sérstök þriggja manna rann-
sóknarnefnd, í samræmi við lög um 
rannsóknarnefndir, „sem geri sjálf-
stæða og óháða rannsókn á starfs-
háttum ákæruvalds og dómsvalds 
í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. 
Nefndin kanni hvort og þá hvaða 
meinbugir voru á starfsháttum 
ákæruvalds og lögreglu við með-
ferð málanna sem og málsmeðferð 
fyrir dómi. Rannsóknin taki einnig 
til aðkomu þýska rannsóknarlög-

reglumannsins Karls Schütz.“
Í greinargerð með tillögunni eru 

tiltekin nokkur dæmi sem f lutn-
ingsmenn telja að rannsaka þurfi 
nánar; svo sem ítrekuð brot á réttar-
farsreglum, fjarvistarsannanir sem 

ekki voru kannaðar og fölsuð gögn 
sem lögð voru fram í sakadómi. 
Flutningsmenn nefna einnig síðari 
tíma dæmi af aðdraganda endur-
upptökunnar. Vísað er til gagna 
um meinta refsiverða háttsemi 
rannsakenda sem endurupptöku-
nefnd er sögð hafa stungið undir 
stól en nefndin féllst ekki á að refsi-
verð háttsemi starfsmanna réttar-
kerfisins væri grundvöllur endur-
upptöku. Þetta þurfi að rannsaka.

Þá er einnig lögð áhersla á að 
rannsaka þurfi sérstaklega mögu-
legan þátt rannsakenda í því að þrjú 
ungmennanna, sem sakfelld voru á 
sínum tíma, báru sakir á svokallaða 
Klúbbmenn. En þau hafa enn ekki 
verið sýknuð af þeim röngu sakar-
giftum sem þau voru sakfelld fyrir.
– aá

Lífsgæðasetur St. Jó., Suðurgötu 41, Hafnarfirði  
gengið inn Hringbrautarmegin 24. september - fræðsla – sjálfsvíg

kl. 20:00 - 21:30 Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir 
flytur erindið. Að missa í sjálfsvígi, tekist á við sorgina.

Allir velkomnir.
Kynning á hópastarfi og kaffisopi. 

Nánar sími: 551-4141 sorgarmidstod@sorgarmidstod.is

Hægt er að framleiða lífdísilolíu úr steikingarolíu og öðrum úrgangi sem safnað er á Akureyri.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UMHVERFISMÁL Ein milljón lítra af 
olíu er notuð í Eyjafirði sem hægt 
er að skipta út fyrir lífdísil á mjög 
auðveldan hátt. Unnið er að undir-
búningsvinnu innan Vistorku á 
Akureyri í samstarfi við Moltu 
að þessum orkuskiptum. Áætlun 
gengur út á að kostnaður við orku-
skiptin borgi sig upp á aðeins fimm-
tán árum.

Þessi ein milljón lítra er olía sem 
notuð er í Grímsey, í framleiðslu 
Sæplasts á Dalvík, í Malbiksfram-
leiðslu og í ferjusiglingum í firðin-
um. Þar er notað jarðefnaeldsneyti 
sem auðveldlega mætti skipta út 
fyrir lífdísil. Hægt er að framleiða 
þessa olíu í firðinum úr lífrænum 
úrgangi sem til fellur og steikingar-
olíu sem er safnað á Akureyri og 
væri hægt að framkvæma orku-
skiptin á innan við tveimur árum.

Guðmundur Haukur Sigurðar-
son, framkvæmdastjóri Vistorku á 
Akureyri, segir þetta mjög auðvelda 

framkvæmd í sjálfu sér þar sem 
tæknin sé fyrir hendi. „Við sjáum 
fyrir okkur að vinna aðallega líf dísil 
úr fitu sem kemur með sláturúr-
gangi til Moltu. Þannig mætti vinna 
stærstan hluta þess. Við gerum ráð 
fyrir að verkefnið muni kosta um 

fimm hundruð milljónir króna og 
greiðast upp á um 15 árum. Því er 
þetta hagkvæmt verkefni sem og 
að minnka losun í Eyjafirði,“ segir 
Guðmundur Haukur

Af þessu yrði ávinningurinn skýr 
því eitt kíló af eldsneyti losar um 
2,6 kíló af koltvísýringi. Því myndi 
þessi orkuskipti þýða minnkandi 
losun sem nemur um 2.600 tonn-
um. „Það jafngildir að um þúsund 
bifreiðar yrðu teknar af götunum,“ 
bætir Guðmundur Haukur við. 
„Raf bíll kostar um fjórar milljónir 
að meðaltali. Þúsund bílar kosta um 
fjóra milljarða en þetta verkefni um 
500 milljónir og það borgar sig upp 
hratt.“

Molta vinnur nú að því að finna 
nýja staðsetningu fyrir framleiðslu 
sína í Eyjafirði með það fyrir augum 
að geta komist í eigið húsnæði þar 
sem hægt er að byggja við. Þessi 
framleiðsla gæti því hafist innan 
fárra ára. sveinn@frettabladid.is

Ætla að framleiða olíu 
úr sláturfitu í Eyjafirði
Hugmyndir um aukna sjálfbærni í Eyjafirði eru langt komnar. Hægt að fram-
leiða um eina milljón lítra af lífdísil úr lífrænum úrgangi sem fellur til á svæð-
inu og minnka þannig losun um sem nemur akstri eitt þúsund heimilisbíla. 

Við gerum ráð fyrir 

að verkefnið muni 

kosta um fimm hundruð 

milljónir króna og greiðast 

upp á um 15 árum.

Guðmundur Haukur 
Sigurðarson, 
framkvæmda-
stjóri Vistorku

Rannsóknarlögreglumaðurinn Karl 
Schütz ásamt hinum fræga Leir-
finni. LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Vilja rannsókn á ákæru- og dómsvaldi
Samkvæmt greinargerð 

er tilgangurinn að fá botn í 

þá þætti Guðmundar- og 

Geirfinnsmála sem réttar-

kerfið hefur ekki treyst sér 

til að skoða.

Hassan Rouhani, forseti 
Írans. NORDICPHOTOS/

GETTY

ÍRAN Hassan Rouhani, forseti Írans, 
segir hernaðaruppbyggingu Banda-
ríkjanna við Persaflóa ógna friði á 
svæðinu. Í sjónvarpsávarpi í gær 
sagði hann að erlendur heraf li á 
svæðinu hefði alltaf í för með sér 
þjáningar og hörmungar. Hyggst 
hann kynna nýjar friðarumleitanir 
á vettvangi Sameinuðu þjóðanna á 
morgun.

Nú þegar eru um 
þúsund bandarískir 
hermenn í Sádi-
Arabíu. Um helg-
ina sagði Mark 
Esper va r na r-
málaráðherra að 
f leir i her menn 
yrðu sendir þang-
að í kjölfar dróna-
árása Jemena á olíu-
vinnslustöðvar fyrir 
skemmstu, en bæði 
Sádi-Arabar og 
Bandaríkja-
m e n n 
s a k a 

Írani um að bera ábyrgð á þeim.
Á fundi SÞ munu Sádi-Arab-
ar fara fram á refsiaðgerðir 

gegn Írönum, sem neita 
alfarið að bera ábyrgð á 
árásunum. Bandaríkja-
menn vilja hins vegar 
forðast stríð í lengstu 

lög til að valda ekki meiri 
óstöðugleika á svæðinu.  

– ab

Kynnir friðarumleitanir 
við Persaflóa á morgun

Fjölgað verður í herliði 

Bandaríkjanna við Persa-

flóa á næstunni í kjölfar 

drónaárása á olíuvinnslu-

stöðvar. 

Jean-Claude Juncker, forseti 
framkvæmdastjórnar ESB. 

NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND Koma verður á landa-
mæraeftirliti milli Írlands og Norð-
ur-Írlands ef ekki verður samið um 
útgöngu Bretlands úr Evrópusam-
bandinu. Þetta sagði Jean-Claude 
Juncker, forseti framkvæmda-
stjórnar ESB, í viðtali við Sky í gær. 
Þar hafnaði hann einnig alfarið því 
að ESB beri einhverja ábyrgð ef illa 
fer við útgönguna, það hafi „ekki 
verið ESB sem fann upp Brexit“.

Landamærin á Írlandi hafa verið 
eitt helsta þrætueplið í tengslum 
við útgönguna. Boris Johnson, 
forsætisráðherra Bret-
lands, hefur hafnað því 
að hafa svokallaða bak-
tryggingu á landamær-
unum. Dominic Raab 
utanríkisráðherra tekur 
í sama streng og segir 
það ótækt að aðrar reglur 
verði í gildi á Norður-
Írlandi en annars 
staðar í landinu. 
Unnið sé hörðum 
höndum að sam-
komulagi við 
ESB í þá átt.

J u n c k e r 
segir ESB hins 
vegar verða 
að t r yg g ja 
eigið öryggi. 
„ Dý r sem 
kemur frá 

Norður-Írlandi til Írlands án landa-
mæraeftirlits er komið eftirlitslaust 
inn í ESB. Það mun ekki gerast. 
Við verðum að verja heilbrigði og 
öryggi þegna okkar.“ – ab

Landamæraeftirlit ef 
samningar nást ekki

Við verðum að verja 

heilbrigði og öryggi 

okkar þegna. 

Jean-Claude Juncker, forseti 
framkvæmdastjórnar ESB
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Vnr: NEOVENTILO-D-SV

• Hæðarstilling
• Stillanlegur stuðningur við mjóhrygg
• Samhæfð stilling setu og baks fylgir  
 hreyfingum notandans
• Mótstöðustilling fyrir mismunandi þyngd
• Dýptarstillanleg seta

• Hæðarstillanlegir armar
• Mjúk eða hörð hjól
• Bólstruð seta og netbak
• Svartur hjólakross
• Gerður fyrir notendur allt að 110 kg

 Hönnun: Michael Magrin

Nú eru síðustu forvöð að kaupa rafhækkanlegt, 
tveggja mótora skrifborð úr T-línunni áður en 
framleiðslu þess verður hætt. Eitt verð, óháð 
stærð eða gerð borðplötu. 

• Gæðaborðplötur – tvær stærðir 
 á sama verði:  160 x 80 cm / 180 x 80 cm
• Tvær gerðir af borðplötum: spónlagðar 
 með eik eða beyki
• Rafstýrð hækkun frá 61,5 cm upp í 128 cm
• Tveir mótorar

Tilboðsverð:

54.900 kr.
Verð áður 79.900 kr. 

Einstakt verð:

59.900 kr.

AFSLÁTTUR
25.000 KR.

FRÁBÆRT
TÆKIFÆRI
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Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

Opið virka daga 8:00–18:00

Ventilo skrifborðsstóllinn

Rafhækkanlegt skrifborð

Ótrúlegt verð á skrifstofuhúsgögnum 
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Í síðustu viku 

var kynnt 

merkilegt 

starf … þar 

sem skoðuð 

var velsæld 

almennings 

með því að 

horfa á þætti 

eins og heilsu, 

félagsauð og 

umhverfið 

sem mæli-

kvarða á 

lífsgæði.

 

Tillögur að 

nýju vel-

ferðarkerfi 

fyrir börn og 

ungmenni 

liggja fyrir.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
auglýsir eftir umsóknum um styrki á 
málefnasviðum ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra og sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra. 

Styrkirnir eru ætlaðir til verkefna sem efla 
atvinnulíf og nýsköpun. 

Umsóknarfrestur er til 21. október nk. 

Umsóknir berist rafrænt í gegnum 
eyðublaðavef Stjórnarráðsins. 

Allar nánari upplýsingar á anr.is 

Styrkir til verkefna  
og viðburða 

Ásmundur 
Einar Daðason
félags- og 
barnamála-
ráðherra

Við Íslendingar höfum um of langt skeið þurft 
að horfast í augu við að börn og ungmenni 
sem þurfa aðstoð lenda á gráu svæði í kerfinu. 

Ólíkt mörgum öðrum þjóðfélagshópum hafa þessir 
einstaklingar ekki marga háværa talsmenn í sínum 
röðum. Sést það meðal annars á því að hringiða stjórn-
mála snýst allt of sjaldan um stöðu þeirra. Frá mínum 
fyrsta degi sem ráðherra hef ég verið staðráðinn í því 
að ná fram grundvallarbreytingu á velferðarkerfinu. 
Breytingu sem setji börn og ungmenni í forgrunn.

Fyrstu verk mín í embætti voru að hitta mikinn 
fjölda fólks sem hefur unnið að málefnum barna sem 
og notendur kerfisins. Allir sem vildu voru velkomnir 
á minn fund og fannst mörgum undarlegt að ráðherra 
skyldi opna sínar dyr á þennan hátt. Ástæðan er hins 
vegar einföld. Ég er ekki sérfræðingur í þessum efnum. 
Ég var aftur á móti, líkt og við öll, einu sinni barn og 
vildi fá raunveruleg svör við því hvort breytinga væri 
þörf.

Það var fróðlegt að heyra skoðanir fólks og reynslu-
sögur og finna að allir voru sammála um að gera þyrfti 
róttækar breytingar. Í framhaldi af þessari nokkurra 
mánaða yfirferð var ég því kominn með tilfinningu 
fyrir stöðunni, ákvað að virkja sem flesta og setja 
formlega af stað stærstu endurskoðun í málefnum 
barna á Íslandi í lengri tíma. Öll sú vinna hefur verið 
undir forystu þverpólitískrar þingmannanefndar sem 
skipuð var í upphafi vegferðarinnar og í góðu sam-
starfi við stýrihóp stjórnarráðsins í málefnum barna, 
Samband íslenskra sveitarfélaga auk fjölda fólks sem 
tók þátt í vinnunni í gegnum átta sérhæfða hópa.

Niðurstaða þessa langa samtals er nú að bera ávöxt. 
Tillögur að nýju velferðarkerfi fyrir börn og ungmenni 
liggja fyrir. Því efni ég til ráðstefnu, í samvinnu við 
Landssamband ungmennafélaga, í Norðurljósasal 
Hörpu þann 2. október næstkomandi. Ráðstefnan 
nefnist: „Breytingar í þágu barna“ en þar verða ofan-
greindar tillögur kynntar og einstaka þættir þeirra 
ræddir sérstaklega. Ráðstefnan hefst klukkan 8.30 og 
stendur til klukkan 15.00. Allar nánari upplýsingar er 
að finna á www.frn.is. Verið velkomin!

Kerfisbreyting í þágu barna

Að mæla 
velsæld þjóðar

Fjölmargt hefur áhrif á velsæld þjóðar, til 
að mynda afkoma þjóðarbúsins, ástand 
náttúrunnar, sjálfbærni, jöfnuður, lífsgæði 
og almenn velferð. En hvað er það sem skiptir 
okkur mestu? Hvað er okkur mikilvægast 

fyrir eigin lífsgæði? Hvað einkennir gott samfélag?
Þegar lífsgæði þjóða eru metin er gjarnan horft til 

efnahagslegra þátta. Réttilega er horft til samkeppnis-
hæfni atvinnulífsins og atvinnusköpunar, öflugt hag-
kerfi sé rammi utan um betri lífskjör og efnahagsleg 
gæði fólks og heimila. Það skapi svigrúm til að fá notið 
gæða og góðs lífs.

En efnahagur er ekki það eina sem skiptir máli. Þær 
þjóðir sem við viljum helst miða okkur við og alþjóða-
stofnanir horfa í æ ríkari mæli á stærri mynd og reyna 
að dýpka skilning á velsæld þegnanna.

Í síðustu viku var kynnt merkilegt starf sem unnið 
hefur verið undir forystu forsætisráðuneytisins, þar 
sem skoðuð var velsæld almennings með því að horfa 
á þætti eins og heilsu, félagsauð og umhverfið sem 
mælikvarða á lífsgæði en ekki eingöngu hagvöxt og 
þjóðarframleiðslu sem gjarnan er gert. 

Kynntar voru tillögur að mælikvörðum til að meta 
hagsæld og lífsgæði landsmanna og skiptast þeir í 
þrennt: Í fyrsta lagi félagslega þætti með áherslu á 
heilsu, menntun, félagsauð, öryggi og jafnvægi í leik 
og starfi. Í öðru lagi efnahagslega þætti með áherslu á 
atvinnu, hagkerfið, húsnæði og tekjur. Og í þriðja lagi 
umhverfisþætti á borð við loftgæði, loftslag, land-
notkun, orku, úrgang og endurvinnslu.

Út frá þessu hafa síðan verið greindir 39 mæli-
kvarðar á velsæld og lífsgæði Íslendinga. Þar er horft 
til þess hvernig fólki líður, heilbrigðis, húsnæðis, 
hvernig tengsl fólks við aðra eru og hvort fólk hafi yfir 
höfuð tíma fyrir sjálft sig, fjölskyldu og áhugamál. 
Þá sé metið hvernig gæði samfélagsins skiptast milli 
íbúanna og hvaða áhrif aukin framleiðsla og vöxtur 
hefur á umhverfið. 

Að mæla velsæld er varla markmið í sjálfu sér. 
Samandregið ætti þetta, ásamt hefðbundnum 
hagsældarmælingum, að gefa betri sýn á lífsgæði 
á Íslandi. Þetta ætti að auðvelda stjórnvöldum að fylgj-
ast með þróun og breytingum í samfélaginu og styðja 
við stefnumótun og ákvarðanatöku. Vonandi skila 
þessar tillögur sér einnig inn í stjórnmálaumræðuna. 
Með meiri skilningi á velmegun og félagslegum fram-
förum er hægt að tryggja betur og auka velsæld allra í 
samfélaginu. 

Athygli vekur, þegar skoðuð eru skrif um þessa 
mælikvarða, sá skortur sem er á upplýsingum hér á 
landi um félagsauð og samspil vinnu og einkalífs. Úr 
því þarf nauðsynlega að bæta. 

Þessar tillögur að mælikvörðum á velsæld þjóðar 
eru komnar í samráðsgátt stjórnvalda. Þær byggja á 
starfi sem ber að hrósa fyrir.

Skipulagssnilld strætó 
Bíllausi dagurinn var haldinn 
hátíðlegur um helgina. Blásið 
var til göngu niður lokaða 
Miklubrautina og síðan fór 
fram fjölbreytt dagskrá á 
Lækjartorgi. Í tilefni dagsins 
var ókeypis í strætó. Þeir sem 
vildu sækja hátíðahöldin heim 
í gulum vagni þurftu þó að gera 
sér það að góðu að labba frá 
Hlemmi eða vestur úr bæ þegar 
ekki var stoppað við Hörpu. 
Lækjargatan var nefnilega 
lokuð fyrir strætó bróðurpart 
dagsins og var vöff luvagn á 
stoppistöðinni. Unnendur 
bíllaus lífsstíls áttu því ekki 
auðvelt með að sækja veisluna 
heim. En þeir gátu fengið sér 
vöff lu.

Villta kísilvestrið
Það er alvarlegt mál að í annað 
sinn á innan við ári verði starfs-
maður kísilversins á Bakka 
fyrir byssuskoti. Byssan víga-
lega er notuð til að tappa þrýst-
ingi af brennsluofnum og er 
varaúrræði ef allt annað þrýtur. 
Margs konar bilanir gerðu 
það að verkum að skothvellir 
ómuðu ótt og títt um verksmiðj-
una og stóð starfsmönnum ekki 
á sama. Í umfjöllun fjölmiðla 
um fyrra slysið kom fram að 
þetta verklag er bannað með 
lögum í Noregi. Ekki virðist 
þó hafa verið gripið til neinna 
aðgerða. Þarf einhver að deyja á 
Bakka áður en gripið verður inn 
í? bjornth@frettabladid.is
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Um daginn rataði frétt úr 
heimi geimvísindanna á 
síður allra helstu netmiðla 

og í hádegisfréttir. Hún lét kannski 
lítið yfir sér en var æði stór þegar 
maður spáði í það. Líklegt var talið, 
að á tiltekinni plánetu í fjarlægu 
sólkerfi væri einhvers konar líf. Að 
minnsta kosti var talið að þar væru 
lífvænleg skilyrði.

Lengi hefur vangaveltan um líf 
annars staðar verið á meðal þeirra 
stærstu sem mannkynið hefur 
glímt við. Þarna var sem sagt sögð 
frétt sem markaði viss tímamót í 
þeirri viðureign. Ein frétt á meðal 
annarra frétta. Ég hugsaði: Svona 
gerist þetta. Svona verður fréttin 
sögð þegar líf loksins finnst á 
öðrum hnöttum. Maður er að 
keyra einhvers staðar og Broddi 
Broddason segir í fréttum það 
vera helst að bandaríska geim-
ferðastofnunin hafi í gær fundið 
vitsmunalíf á annarri plánetu. 
Verurnar séu grænar og með stór 
augu og ílangan haus. Þær séu 
búnar að hlusta á tónlistina sem 
við sendum þeim út í geiminn fyrir 
einhverjum árum og þakki kærlega 

fyrir sig. Fólk segir almennt „ja, 
hérna“ og „svei mér þá“. Svo kemur 
næsta frétt um afla línubáta það 
sem af er vetri. Og svo að íþróttum.

Svæði 51
Spurningin um líf á öðrum á 
hnöttum er jú á meðal þeirra 
stærstu, rétt er það. Þó verð ég að 
viðurkenna að mér finnst eins og 
þessi spurning hafi aðeins lækkað í 
sessi með árunum. Hún hefur misst 
mikilvægi sitt.

Á föstudaginn átti sér stað við-
burður í Bandaríkjunum sem hafði 
áður verið blásinn mjög upp á sam-
félagsmiðlum. Grallaraspói þar 
vestra hafði boðað að þennan dag 
skyldi æstur múgur brjótast inn 
í hið dularfulla afgirta hersvæði 
númer 51 í Nevada (Area 51). Lengi 
hafa kenningar verið uppi um 
að innan þessara girðinga geymi 
bandaríski herinn geimverur. 
Þarna sé til dæmis ET til húsa og fái 
ekki að hringja heim til sín.

Yfir tvær milljónir manna 
boðuðu komu sína. Allt stefndi í 
að þörf fólks til að vita fyrir víst að 
líf sé á öðrum hnöttum myndi ná 
vissum hápunkti. Málið yrði jafn-
vel leyst í eitt skipti fyrir öll.

Það er skemmst frá því að segja 
að örfáir mættu þegar á hólminn 
var komið. Af fréttum að dæma 
virðist viðburðurinn hafa verið 
tíðindalítill. Einn var handtekinn 
fyrir að pissa. Annar keyrði óvart á 
kú og varð miður sín.

Lífið hér
Það er þetta sem ég segi. Spurn-

ingin hefur ekki sama sess lengur. 
Í mínum huga lítur dæmið þannig 
út, að mér finnst afskaplega líklegt 
— eiginlega borðleggjandi — að 
á einhverjum þessara þúsunda 
milljarða stjarna í alheiminum 

sé einhvers konar líf. Annað væri 
fáránlegt. Fréttin sem Broddi 
myndi lesa í hádegisfréttum myndi 
því ekki koma mér það mikið á 
óvart, þótt vissulega fæli hún í sér 
tímamót.

Ég held að ástæðan fyrir því 
að vægi spurningarinnar um líf á 
öðrum hnöttum hafi minnkað sé 
þó ekki endilega sú að málið þyki 
ekki nógu merkilegt lengur, heldur 
er ástæðan mun fremur fólgin í 
því, að sú tilfinningin er fjarska 
útbreidd að lífið á þessum hnetti sé 
nógu erfitt og mikil ráðgáta fyrir. 
Af þessum sökum er það táknrænt 
að á föstudaginn skyldi maður í leit 
að geimverum enda með að keyra 
á kú. Lífið á þessum hnetti varð 
honum fyrirstaða.

Sjáiði til. Hver þarf geimverur 
þegar maður hefur Donald Trump? 
Er ekki nógu erfitt að skilja lands-
byggðarfólk í miðríkjum Banda-

ríkjanna og þeirra hugsanakerfi? 
Er það að Boris Johnson sé forsætis-
ráðherra í Bretlandi ekki fyllilega 
sambærilegt við það að geim-
vera væri það? Og hingað heim: 
Þegar maður heldur að maður sé 
nokkurn veginn búinn að átta sig á 
sínu nærumhverfi, dúkkar þá ekki 
ríkislögmaður í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálinu upp kollinum 
með illskiljanlega greinargerð 
þar sem öllum kröfum um bætur 
vegna gríðarlegs óréttlætis sem 
saklaust fólk hefur mátt þola af 
hálfu ríkisins er hafnað. Það er 
engu líkara en greinargerðin og 
embættið komi frá öðrum hnetti 
þar sem allt aðrir hlutir hafa gerst.

Hugar annarra
Sífellt skal maður minntur á 
það í stóru sem smáu að aðrir 
heimar eru allt í kringum mann. Í 
hugum annarra og hegðun þeirra 
birtast ráðgáturnar ljóslifandi. 
Þótt mannkynið hafi líklega 
aldrei verið jafntengt og aldrei 
jafnauðvelt að sameina gríðar-
legan fjölda fyrir framan tölvur 
og sjónvarpstæki, þá er hitt líka 
afskaplega áberandi sem einkenni 
á okkar samtíma, að út um allt er 
fólk í sínum búbblum og hólfum, 
aðskilið frá öðrum. Heilu þjóð-
félögin skiptast í hópa sem geta 
með engu móti talast við. Gréta 
Thunberg sér enga ástæðu til að 
tala við Trump. Hann býr í öðrum 
veruleika en hún, án talsambands. 
Niðurstaðan? Jú, líf á öðrum 
hnöttum má bíða aðeins. Það er 
nóg af geimverum hér.

Hver þarf geimverur 

þegar maður hefur Donald 

Trump?

HEYRNARSTÖ‹IN

Hlustaðu
á hjartað þitt

™

Beltone 
™

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Líf á öðrum hnöttum
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SPORT

HETJA HELGARINNAR

Trent Alexander- 
Arnold

Er fæddur þann 7. október árið 
1998 í West Derby hverfinu í 
Liverpool, spottakorn frá Melwo-
od-æfingasvæðinu. Hann gekk 
í raðir félagsins þegar hann var 
aðeins sex ára. Hann hefur spilað 
níu leiki á tímabilinu og markið 
gegn Chelsea var það fyrsta sem 
hann gerir á þessu tímabili.

Trent er mjög þrosk-
aður miðað við aldur. 

Ég lít ekki á hann sem tvítugan 
pilt heldur 25-26 ára en ég þakka 
Guði fyrir að hann sé aðeins tví-
tugur. Hann er mjög þroskaður 
miðað við aldur, miklu meira en 
þegar ég var tvítugur.

Jurgen Klopp
Knattspyrnustjóri 
Liverpool

Fimmtán sigrar sýnir 
hvernig lið við erum. 

Við höfum unnið alls konar leiki 
á þessari vegferð. Átján stig af 
átján mögulegum er mjög gott 
og vonandi getum við haldið 
áfram þessu góða gengi.

Trent Alexander-Arnold

FÓTBOLTI Það er kannski skrýtið 
að velja hetju helgarinnar sem var 
með 56 prósent sendingarhlut-
fall og fékk gult spjald fyrir töf á 
57. mínútu. En Trent Alexander-
Arnold er bara svo ótrúlega góður 
og búinn að vera það svo lengi að 
þó að hann hafi ekki verið neitt 
sérstaklega stórkostlegur í þessum 
leik þá hefur hann sett viðmiðið 
svo hátt að það er ekkert hægt 
annað en að velja hann.

Alexander-Arnold skoraði fyrra 
mark Liverpool í sigrinum á Chel-
sea í gær og kom að aukaspyrnunni 
sem Roberto Firmino stangaði í 
netið. Firmino og Mo Salah hafa nú 
þegar skorað þrjú og lagt upp þrjú 
og eru einu leikmennirnir sem hafa 
náð þeim áfanga. Liverpool hefur 
nú unnið fimmtán deildarleiki í 
röð.

Hann virðist líka vera einn af 
góðu gæjunum, sem er nú ekki 
mikið af í fótboltanum. Þó að 
hann sé rétt rúmlega tvítugur 
er Alexander-Arnold með báða 
fætur á jörðinni og sinnir þeim 
sem minna mega sín með bros á 
vör. Þegar hann var að alast upp í 
Liverpool sór hann þess eið, ásamt 
þáverandi liðsfélaga sínum, að þeir 
myndu sinna góðgerðarstarfsemi. 
Mamma hans hafði kynnt fyrir 
þeim An hour for others, sem eru 
góðgerðarsamtök í Liverpool og er 
Alexander-Arnold mikið þar.

Þegar hann skrifaði undir einn 
stærsta skósamning á Englandi við 
Under Armour lét hann hafa eftir 
sér að hann ætlaði að kaupa land í 
Liverpool til að byggja fótboltavelli 
svo að allir gætu spilað fótbolta. 
Skósamningurinn er sagður hljóða 
upp á 6,4 milljónir punda, sem 
nemur milljarði íslenskra króna. 
Ætlunin er að hefjast handa við að 
byggja strax næsta sumar.

Þá hefur hann gaman af því 
að tef la og fékk tækifæri til að 
tef la við sjálfan Magnus Carlson, 
heimsmeistara í skák. Hann tapaði 
þeirri viðureign í 17 leikjum. Hann 
tef lir reglulega við annað ungstirni 
Liverpool, Ben Woodburn.

Þegar hann meiddist í desember 
í fyrra og Liverpool spilaði við 
Úlfana á Molinoux skellti hann sér 
með félögum sínum og studdi liðið 
úr stúkunni. Svona mætti trúlega 
lengi telja.

Alexander-Arnold er fæddur 
1998 og verður 21 árs þann 7. októ-
ber. Hann hefur spilað um 100 leiki 
fyrir Liverpool þar sem hann er 
uppalinn. Hann varð fyrirliði U16 
og U18 ára liðsins og kom fyrst við 
sögu undir stjórn Brendans Rod-
gers í lokaleik undirbúningstíma-
bilsins 2015-2016. Í október 2016 
kom svo fyrsti alvöru leikurinn 
gegn Tottenham í deildarbikarn-
um. Skömmu síðar skrifaði hann 
undir nýjan samning við Liver-
pool. Í desember kom svo fyrsti 
leikurinn í deildinni. Alls lék hann 
tólf leiki og var valinn besti ungi 
leikmaður Liverpool.

Síðan hefur hann gert urmul 
mistaka en alltaf lært af þeim og 
er orðinn einn besti hægri bak-

vörður heims. Stöðugleikinn í 
varnarleiknum og ógnin af honum 
sóknarlega er ógurleg. Hann lagði 
upp meira en tug marka á síðasta 
tímabili og er þegar búinn að skora 
sitt fyrsta mark á tímabilinu. Enda 
segist hann hafa stúderað Dani 
Alves og Phillip Lahm þegar hann 
var að læra á bakvörðinn. Hann 
byrjaði sem djúpur miðjumaður 
en sá að í bakverðinum gat hann 
fengið meiri spilatíma.

„Trent hefur mikinn hraða en 
það sem skiptir meira máli er 
að hann er of boðslega f ljótur að 
hugsa. Bakvörður sem getur eignað 
sér allan vænginn en hefur einnig 
getuna til að senda á framherjana, 
sendingar sem þeir vilja fá,“ sagði 
fyrrverandi þjálfari hans, Pepijn 
Lijnders, árið 2017. 

Þegar helsta hetja Liverpool 
síðari ára, Steven Gerrard, gaf út 
bókina sína My Story, minntist 
hann á Alexander-Arnold sem 
þá var aðeins 16 ára. „Hann hefur 
möguleika á að ná langt. Hann er 
innfæddur og alveg eins og ég, sem 
vildi verða John Barnes eða Steve 
McMahon, ólst hann upp við að 
vilja vera ég þegar hann lék sér 
á leikvöllunum við Merseyside,“ 
skrifaði Gerrard. 

Eftir að Alexander-Arnold færði 
sig af miðjunni og í bakvörðinn 
hefur hann blómstrað svo um 
munar. Merkilegt nokk þá fær 
hann alveg að dúndra í boltann úr 
aukaspyrnum þrátt fyrir margir 
af fremstu fótboltamönnum sam-
tímans leiki með Liverpool. Fyrsta 
markið hans fyrir Liverpool var 
einmitt úr aukaspyrnu og þá hefur 
hann smellt einni gegn Watford. 
Í gær rúllaði Mo Salah boltanum 
af mikilli nákvæmni til Alexand-
er-Arnold og þetta var svokölluð 
þrumudúndra, svo fast fór boltinn 
fram hjá markverði Chelsea, Kepa 
Arrizabalaga. 

Í viðtölum eftir leikinn þá sagði 
guttinn að þetta hefði komið beint 
af æfingarsvæðinu. „Þetta ruglaði 
markvörðinn aðeins og ég náði sem 
betur fer að koma boltanum í netið. 
Það var gott að horfa á eftir bolt-
anum.“ benediktboas@frettabladid.is

Einn sá besti í 
sinni stöðu
Trent Alexander-Arnold skoraði fyrra mark Liver-
pool í 2-1 sigri liðsins á Chelsea á Stamford Bridge. 
Trent, sem er uppalinn hjá Liverpool, er orðinn 
einn besti hægri bakvörður veraldar, er góður í 
skák og sinnir samfélagsvinnu með bros á vör. 

Alexander-Arnold er 

yngsti leikmaðurinn í 

sögunni sem hefur byrjað 

tvo úrslitaleiki í röð í 

Meistaradeildinni. Hann er 

þriðji yngsti markaskorari 

Liverpool í Evrópukeppni á 

eftir Michael Owen og 

David Fairclough. Þá er 

hann yngsti leikmaðurinn 

sem hefur gefið þrjár stoð-

sendingar í einum og sama 

leiknum.





FÓTBOLTI Valskonur urðu um helg-
ina Íslandsmeistarar í fótbolta eftir 
3-2 sigur á Kef lavík í lokaumferð 
Pepsi Max-deildar kvenna. Valur 
er þar með Íslandsmeistari kvenna 
í öllum stóru boltaíþróttunum, 
körfu- , hand- og fótbolta. 

Þetta er í fyrsta sinn sem eitt félag 
er handhafi Íslandsmeistaratitl-
anna í stærstu þremur boltagrein-
unum á Ísland, og á það bæði við 
um karla- og kvennaf lokk. Fyrr á 
árinu varð Valur Íslands-, bikar- og 
deildarmeistari bæði í Domino’s-
deild kvenna í körfubolta og Olís-
deild kvenna í handbolta.

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir 
sem stóð vaktina á miðjunni hjá Val 
segir að sér hafi verið tekið vel frá 
fyrstu mínútu en hún kom í félagið 
fyrir tímabilið eftir að hafa fengið 
þau skilaboð að hennar krafta væri 
ekki óskað hjá Stjörnunni, þar sem 
hún hafði verið síðan 2005. 

„Ég vissi að þegar ég kæmi í Val 
þá yrði ég mikill Valsari. Ég er mikil 
félagsmanneskja og er mikið hér á 
Hlíðarenda og held mikið með Val 
í dag. Ég er búin með tímann minn 
sem Stjörnumanneskja og það er 
alltaf erfitt að kveðja klúbbinn sem 
maður var lengi í og viðskilnaður-
inn var leiðinlegur þannig þetta er 
extra sætt,“ segir hún.

Marg rét Lára Viðarsdóttir, 
markahæsta landsliðskona frá upp-
hafi, kom aftur í Val fyrir fjórum 
árum úr atvinnumennskunni. Hún 
segir titilinn vera sérstakan í ljósi 
sögunnar. 

„Baklandið er sterkt og gott. Við 
erum með gott teymi í kringum 
okkur og allir hjálpast að og róa í 
sömu átt. Svo fáum við kveðjur og 
hvatningu frá handbolta- og körfu-
boltastelpunum og ég veit hrein-

lega ekki hvaða félag ætlar að toppa 
þennan árangur. Að vera með þrjú 
lið sem Íslandsmeistara á sama 
árinu... Þetta er bara Valur. Þetta 
er lýsandi dæmi fyrir þetta félag,“ 
segir hún. 

Valur endaði tímabilið án þess 
að tapa leik og segir Margrét Lára 
að hún sé ákaf lega stolt af þeim 
árangri. „Á stundum sem þessari 
finnst mér við hæfi að líta til baka 
og við erum búnar að vera frábærar 
í sumar. Við höfum ekki tapað leik 
og öruggar í okkar aðgerðum. 

Ég er ótrúlega stolt af þessu liði, 
þessum hóp og ungu stelpunum 
sem hafa stigið þvílíkt upp. Elín 
Metta hefur blómstrað í sumar 
og einhvern veginn hafa ótrúlega 
margar sprungið út.“ – bb

FÓTBOLTI Óskar Örn Hauksson 
lyfti Íslandsbikarnum fyrir KR og 
gleðin var ósvikin. Frá því síðasta 
tímabil kláraðist hefur KR gert 
ótrúlega hluti.

Þetta byrjaði strax á undirbún-
ingstímabilinu þar sem liðið vann 
Bose-mótið eftir sigur á Breiða-
bliki í vítaspyrnukeppni. Thedór 
Elmar Bjarnason var þá að íhuga 
að koma heim og taka slaginn og 
spilaði úrslitaleikinn. Reykja-
víkurmótið var einnig tekið með 
gullverðlaun um hálsinn.

Liðið vann svo Lengjubikarinn 
eftir sigur á ÍA og þó að f lestir 
spáðu fráfarandi Íslandsmeistur-
um Vals titlinum var ljóst að eitt-
hvað var að gerast í Vesturbænum 
undir stjórn Rúnars Kristinssonar.

Mótið hófst reyndar ekkert 
of boðslega spes fyrir KR og var 
liðið í fjórða sæti eftir fimm leiki 
með tvo sigurleiki, tvö jafntef li og 
eitt tap.

Í áttundu umferð fór KR upp á 
Akranes og vann þar spútniklið ÍA 
1-3 og skellti sér á topp deildarinn-
ar þar sem það hefur verið síðan.

Varnarleikur KR hefur verið til 
fyrirmyndar og liðið hefur aðeins 
fengið á sig 22 mörk. Séu varnar-
menn liðsins skoðaðir þá má þar 
finna markvörðinn Beiti Ólafsson 
sem var nánast hættur í fótbolta. 
Hægri bakvörður hefur verið 
Kenny Chopart sem er þekktari 
fyrir sóknarleik en varnarleik en 
Daninn hefur sprungið út í nýrri 
stöðu. Kristinn Jónsson hefur 
verið vinstri bakvörður og er 
einn af mönnum mótsins. Frá því 
Kristinn snéri heim úr atvinnu-
mennsku hefur hann lítið sýnt í 
búningi KR en í sumar hefur hann 
blómstrað svo eftir hefur verið 
tekið.

Miðverðirnir eru annars vegar 
Finnur Tómasson og hins vegar 
A r nór Sveinn Aðalsteinsson. 
Finnur hefur komið eins og storm-

sveipur inn í íslenskan fótbolta og 
margir vilja meina að Arnór sé 
einn af mikilvægustu mönnum 
KR. Hann er jú ekki vanur að spila 
miðvörð, er með ungling sér við 
hlið og óreyndan Dana hægra 
megin við sig.

Lykilmenn hafa sloppið við 
meiðsli og þannig hafa Óskar Örn, 
Pálmi Rafn, Tobias Thomsen og 
Pablo Punyed spilað nánast hverja 
mínútu. Þegar svo meiðslin bönk-
uðu á dyrnar komu aðrir inn í liðið 
svo áfallið varð minna. Arnþór 
Ingi varð á skömmum tíma einn 
mikilvægasti leikmaður liðsins 
og þegar hann meiddist út tíma-
bilið var búist við að KR myndi 
taka smá dýfu. Það gerðist þó ekki.

KR er vel að titlinum komið. 
Liðið spilaði heilsteyptasta bolt-
ann í sumar og náði í úrslit sem 
skiptu máli. Rúnar Kristinsson 
hefur verið frábær á hliðarlínunni 
og varla stigið feilspor. Í viðtölum 
eftir að titillinn kom í hús er ljóst 
að þjálfarateymið vann vel saman 
og náði vel til leikmanna. Það skil-
aði sér í að Óskar Örn fékk bikar-
inn af hentan í gær. 
benediktboas@frettabladid.is 

KR-ingar hafa verið magnaðir í allt sumar og eru verðskuldaðir sigurvegarar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Björgvin Stefánsson og Rúnar Krist-
insson á góðri stundu. 

Óskar Örn Hauksson klappar fyrir stuðningsmönnum KR.

Ein af stjörnum KR í sumar, Arnór 
Sveinn, smellir kossi á bikarinn. 

Margrét Lára og Dóra María Lárusdóttir rífa upp Íslandsmeistarabikarinn en níu ár eru síðan Valur vann síðast.

Valskonur töpuðu ekki leik á tíma-
bilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Magnað hjá KR á Meistaravöllum
KR fékk Íslands-
meistarabikarinn af-
hentan í gær eftir sigur 
á FH. Tímabilið hefur 
verið lyginni líkast fyrir 
stuðningsmenn KR sem 
hafa geta brosað ansi 
lengi.

3
mörk hefur KR skorað á 55. 

mínútu.

4
vítaspyrnur hefur KR fengið 

í sumar og skorað úr þeim 

öllum.

37
gul spjöld hefur KR fengið.

2
rauð spjöld hefur liðið 

fengið í sumar.

308
leiki hefur Óskar Örn 

Hauksson spilað í efstu 

deild. Hann sló einn-

ig markamet í Ellerts B. 

Schram í sumar og er orðinn 

markahæsti KR-ingurinn.

4
tapleikir í sumar hjá KR. 

Fyrir Grindavík og HK í 

deildinni, FH í bikarnum og 

Molde í Evrópukeppninni.

9
sinnum í sumar vann KR 

eins marks sigur, þar af 

fjórum sinnum 1-0.

49
stig eru komin í hús og getur 

KR jafnað stigametið í 12 

liða deild, 52 stig, sem KR 

sjálft og Stjarnan eiga.

Valskonur handhafar allra Íslandsmeistaratitla í kvennaflokki
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Bikarar fóru á loft á Hlíðarenda og Meistara-
völlum um helgina. Valskonur urðu Íslandsmeist-
arar í knattspyrnu þegar liðið vann Keflavík í 
lokaleik sínum í Pepsi Max-deild kvenna. Þar 
með eru Valskonur handhafar allra stóru bolta-
íþróttanna. Eru þær Íslands-, bikar- og deildar-
meistarar í bæði  Domino’s-deild kvenna í körfu-
bolta og Olís-deild kvenna í handbolta.
KR fékk afhentan Íslandsmeistarabikarinn eftir 
sigur á FH í gær. Er þetta 28. titill KR. Eins og sjá 
má á myndum Antons Brink ljósmyndara ríkti 
mikil gleði þegar bikararnir fóru á loft. 

Bikarar á loft
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ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45% 
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Er algjör 
langamma  
í hjarta mínu
Hlédís Maren Guðmundsdóttir er 26 ára 
nemi í félagsfræði við Háskóla Íslands. 
Hún vinnur í tískuvöruversluninni Geysi 
samhliða náminu, safnar bókum og hefur 
áhuga á öllu milli himins og jarðar.  ➛2

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



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,

Ég er að læra félagsfræði 
við Háskóla Íslands og hef 
brennandi áhuga á öllu sem 

viðkemur henni,“ segir Hlédís. 
„Ég hef alltaf horft greinandi 
augum á samfélagið og námið 
fellur mjög vel að því, ásamt því 
að vera skemmtilega fjölbreytt 
og frjálst.“ Þá finnst henni fátt 
skemmtilegra en að lesa. „Ég er 
forfallinn bókasafnari og les mjög 
mikið í mínum frítíma,“ segir 
hún. „Ég hef einnig mjög mikinn 
áhuga á eldamennsku, innanhúss-
hönnun, fötum og öðrum fallegum 
hlutum.“

Hlédís starfar hjá íslenska 
tískufyrirtækinu Geysi samhliða 
náminu. Hún hefur mikinn áhuga 
á tísku en segir samband sitt við 
fyrirbærið þó flókið og lítur hún 
gagnrýnum augum á það, hvort 
sem það er tengt framleiðslunni 
sjálfri eða óskrifuðum reglum um 
hvað megi eða megi ekki. „Ég er 
almennt mótfallin reglum þegar 
það kemur að klæðaburði og ég 
get ekki horft fram hjá því marg-
þætta tjóni sem heimurinn ber af 
eltingarleikjum við ópersónulega 
skynditísku og trend,“ segir Hlédís 
hugsi.

Siðferðislegt uppgjör  
við skynditísku
Hlédís segir að það geti verið erfitt 
að réttlæta tískuáhugann, í ljósi 
skaðsemi iðnaðarins. „Ég á oft 
erfitt með að gera upp við sjálfa 
mig siðferðislegan kostnað efnis-
hyggju og neysluhyggju, sem þetta 
tískuvesen að sjálfsögðu er.“

Hún tók því ákvörðun um að 
sniðganga þau fyrirtæki sem valda 
mestum skaða. „Hluti af mínu 
siðferðislega uppgjöri hefur verið 
að hætta að versla við skynditísku-
fyrirtæki sem hámarka gróða sinn 
með gríðarlegu arðráni, mannrétt-
indabrotunum og umhverfisspjöll-
um. Neytendur geta haft áhrif á 
stefnu slíkra fyrirtækja með því 
að taka afstöðu gegn hlutum sem 
takmarka lífsskilyrði mannkyns 
og jarðar.“

Þó að Hlédís telji mörgu ábóta-
vant í heimi tískunnar hefur hún 
engu að síður mikla ánægju af því 
að safna og skreyta sig fallegum 
hlutum. „Þrátt fyrir það hef ég 
hef alltaf haft mikla þörf fyrir að 
umkringja mig fallegum hlutum 
og ekki þá síst fötum.“

Samfélagið fljótt að dæma
Gagnrýnin augu félagsfræði-
nemans eru þó aldrei langt undan 
og þykir Hlédísi þannig áhuga-
vert að sjá hvernig fólk bregst við 
klæðnaði annarra og myndar sér 
skoðanir á viðkomandi, eingöngu 

Hlédís velur gæði umfram magn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlédís er mótfallin öllum reglum 
um klæðaburð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

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
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legt“ sé merki um að viðkomandi 
sé ekki miklum gáfum gæddur. 
„Það er ótrúlegt hvað fólk tengir 
vitsmunagetu fólks, sérstaklega 
kvenna, við klæðaburð.

Skvísumenning og hið ofur-
kvenlega er oft álitið annars flokks 
og það getur verið áhugavert að 
stokka upp í því,“ útskýrir hún. 
„Það getur þó haft það í för með 
sér að fólk vanmeti mann, en ef 
það er rangt að klæða sig eins og 
Elle Woods þá einfaldlega vil ég 
ekki hafa rétt fyrir mér,“ segir 
Hlédís glettin en Elle Woods, eins 
og ýmsir vita, var aðalpersónan 
í kvikmyndinni Legally Blonde, 
leikin af Reese Witherspoon.

Búningaleikir í barnæsku
Hlédís hefur haft áhuga á fötum 
frá því að hún man eftir sér. „Frá 
því að ég var barn hef ég haft mjög 
gaman af búningaleikjum og sé 
fatastílinn minn í dag sem áfram-
hald af því. Það er kannski þess 
vegna sem ég kaupi jafn mikið af 
ópraktískum flíkum og raun ber 
vitni,“ segir hún.

Hlédís byrjaði snemma að fylgj-
ast með tískuheiminum. „Áhugi 
á tísku sem slíkri byrjaði svo ein-
hvern tíma í kringum fimmtán ára 
aldurinn. Ég byrjaði að lesa mikið 
af tískutímaritum á þessum tíma 
en það var í raun og veru það eina 
sem var í boði.“

Áður fyrr voru bara örfáar 
hræður sem réðu straumum og 
stefnum. „Tískuiðnaðurinn var 
mjög rótgróinn og stofnanavædd-
ur á þessum tíma og takmarkaðist 
í raun við skoðanir mjög fámennra 
hópa úti í heimi.“

Lýðræðisvæðing tískunnar
Hún segir margt hafa breyst með 
tilkomu samfélagsmiðla. Tískan 
sé nú orðin aðgengilegri. „Sam-
félagsmiðlar á borð við Instagram 
hafa stuðlað að ótrúlegri lýðræðis-
væðingu á sviði tísku og lista. 

út frá yfirborðinu. „Svo er líka 
gaman að sjá hvernig samfélagið 
tekur manni á ólíkan hátt eftir því 
hvernig maður er klæddur,“ segir 
hún. „Ég fann það til dæmis mjög 
sterklega þegar ég mætti í bleikum 
Juicy Couture galla í skólann.“

Hún telur að konur séu ekki síst 
oft harðlega dæmdar vegna klæða-
burðar og að margir virðist líta svo 
á að það sem litið er á sem „kven-

Þessi fyrirbæri hafa breyst mikið 
síðan ég var unglingur og munu án 
nokkurs efa halda áfram að gera 
það.“

Þá hefur líka margt breyst hvað 
varðar kauphegðun. „Verslunar-
leiðirnar eru einnig mjög breyttar. 
Á þessum árum hafði ég kannski 
einhverjar hugmyndir um það 
hvernig ég vildi klæðast en hafði 
ekki hugmynd um það hvernig ég 
gæti nálgast það.

Ég átti líka aldrei neinn pening 
svo ég þurfti að finna alls kyns 
krókaleiðir til að klæða mig eins 
og ég vildi. Þannig byrjaði ég að 
kaupa mikið vintage og neyddist 

í raun til þess að þróa með mér 
sterkan persónulegan stíl sem 
var ekki endilega alltaf háður 
lögmálum tískunnar. Hann var 
stundum frekar slæmur, en ég 
hafði allavega gaman af þessu.“

Síbreytilegur stíll
Þegar Hlédís er spurð hvernig hún 
myndi lýsa stílnum sínum segir 
hún hann mismunandi. „Stíllinn 
minn er frekar fjölbreytilegur frá 
degi til dags. Þessa dagana hef ég 
verið að flökta mikið á milli „chic“ 
ömmustíls og neutral mínímal-
isma, eða bara eitthvað allt annað 
og frekar skrítið.“

„Einn daginn get ég verið hefðar-
frú í silki og perlum og næsta dag 
klætt mig í síðerma bol með mynd 
af Marilyn Manson á klósettinu. 
Almennt reyni ég bara að hafa 
gaman af þessu og taka sjálfa mig 
ekki of alvarlega í þessum bún-
ingaleik sjálfsins, eða hvað maður 
á að kalla það,“ segir Hlédís, létt í 
bragði.

Hún fær innblástur víða. „Ég 
sæki mikinn innblástur í dægur-
menningu uppvaxtaráranna, 
rokkmenningu frá ólíkum tíma-
bilum, minningar, nostalgíu og 
menningarlegt umhverfi mitt.“

Gæði umfram magn
Hlédís segist leggja mikla áherslu 
á að fjárfesta í vönduðu vörum, ef 
hún geri það á annað borð. „Ég veit 
ekki hvort það sé meiri veikleiki 
eða styrkleiki en ég hef alltaf bara 
viljað það besta af öllu, að öðrum 
kosti vil ég frekar ekkert.“

Þá sækir hún í náttúruleg efni og 
notaðar gæðavörur. „Ég er mikill 
töskufíkill, en kaupi mér nánast 
eingöngu vintage designer töskur. 
Ég vil helst vera í náttúrulegum 
efnum og vel föt oftast með það 
sjónarmið í huga. Upp á síðkastið 
hef ég sankað að mér miklu af 
silkiflíkum, sérstaklega skyrtum 
og slæðum (viðbrögð Daisy Buc-
hanan úr The Great Gatsby við 
silkiskyrtum eru mér oft hugstæð, 
en ég er kannski ekki alveg á sama 
stigi og hún).“

Hjartahálsmen í prófalestri
Hlédís segir sama eiga við um 
skart og fylgihluti. „Ef þetta er 
ekki almennilegt þá sleppi ég því 
frekar. Helst geng ég með perlur 
eða silkislæður þessa dagana, 
því ég er í hjarta mínu bara algjör 
langamma.“

Hún segir hálsmen sem hún 
keypti síðasta vetur vera í miklu 
uppáhaldi. „Ég held einnig mikið 
upp á Tiffany & Co. hjartaháls-
menið sem ég keypti eftir þrjú 
rauðvínsglös og Legally Blonde í 
prófalestri síðasta vetur.“

Þá er hún sérstaklega hrifin af 
danska hönnuðinum Stine Goya. 
„Ég er mjög hrifin af nýjustu línu 
Stine Goya, en hún er ótrúlega 
klassísk og afturhverf og vekur 
í mér mjög sterkar nostalgíu-
tilfinningar frá sumri þegar ég 
var 17 ára í Bandaríkjunum og 
hlustaði allt of mikið á the Zom-
bies, Kinks og Stranglers.“

Heimspekilegar vangaveltur
Hlédís telur að áhugi mannsins á 
fatnaði og klæðaburði sé marg-
þættur og sprottinn frá bæði sköp-
unarhvötinni og sjálfsmyndinni.

„Ég hallast að þeirri viðleitni að 
sjálfið sé sköpun mannlegs hugvits 
og að klæðaburður sé leið til að 
gera sjálfssköpun og sjálfsskoðun 
sína að hlutlægum veruleika,“ 
segir hún. „Mér finnst allavega 
mjög áhugavert að hugsa um það á 
þann hátt.“

Hlédís segir tískuna takmarka-
lausa þegar kemur að tjáningu. 
„Mér finnst gaman að geta verið 
milljón ólíkar og mótsagnakennd-
ar útgáfur af sjálfri mér.“

Ef það er rangt að 
klæða sig eins og 

Elle Woods þá einfald-
lega vil ég ekki hafa rétt 
fyrir mér.

Hlédís sækir innblástur víða. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Loftræstikerfi og 
hitastýringar

Sigurður Jónsson þjónustufulltrúi og Magnús Ásmundsson verkstjóri segja að markmið þeirra sé að það sé gott andrúmsloft í hverju einasta rými. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Loftstokkahreinsunin K2 
hreinsar andrúmsloftið
Það er nauðsynlegt að sinna viðhaldi og þrifum á loftræstikerfum til að þau verði ekki 
heilsu spillandi. Loftstokkahreinsunin K2 getur hreinsað allar gerðir loftræstikerfa fyrir ein-
staklinga, fyrirtæki og stofnanir fljótt og örugglega og notar umhverfisvæn efni í verkið. ➛2

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

Loftstokkahreinsunin K2 
sérhæfir sig í hreinsun á loft-
stokkum, loftræstikerfum og 

eldhúsháfum fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og stofnanir. Fyrirtækið 
var stofnað árið 1999 og hefur 
síðan þá byggt upp mjög gott orð-
spor innan iðnaðarins.

„Stór hluti verkefna okkar 
kemur vegna meðmæla frá við-
skiptavinum og endurtekinna 
viðskipta og við erum staðráðin 
í að veita fyrsta flokks þjónustu 
á samkeppnishæfu verði,“ segir 
Magnús Ásmundsson, verkstjóri 
hjá K2. „Súrefni er manninum lífs-
nauðsynlegt og okkar markmið er 
að það sé gott andrúmsloft í hverju 
einasta rými.

Loftstokkahreinsunin K2 er 
auk þess í nánu samstarfi við ýmis 
fyrirtæki sem hafa yfir að ráða 
viðamikilli sérþekkingu á ýmsum 
sviðum loftræstikerfa,“ segir 
Magnús. „Með þessu samstarfi 
getum við tryggt viðskiptamönn-
um okkar ýmsa sértæka þjónustu 
sem hluta af heildarlausn, sé þess 
óskað.“

Mikilvægt að hreinsa  
loftræstikerfi
„Eins hagnýtt og loftræstikerfi 
getur verið, hvort sem það er á 
vinnustað, heima eða annars 
staðar, þá getur það hæglega 
breyst yfir í andstæðu sína ef ekki 
er hugað að reglulegu eftirliti og 
þrifum á kerfinu,“ segir Magnús.

Þurrt loft og yfir- eða undir-
þrýstingur getur haft víðtæk áhrif 
á líðan starfsmanna og viðskipta-
vina,“ segir Magnús. „Með því að 
hreinsa reglulega og hafa eftirlit 
með loftræstingu má koma í veg 
fyrir að slíkt gerist og í mörgum 
tilfellum auka afköst og fækka 
veikindadögum starfsmanna.

Viðskiptavinir okkar segja 
að eftir hreinsun finnist mikill 
munur, loftið sé miklu betra og 
það sé mun meiri kraftur í loft-
ræstikerfinu,“ segir Magnús.

Nauðsynlegt viðhald    
fyrir fjölbýlishús
„Það er eðlilegt að gera úttekt 
á loftræstikerfi fjölbýlishúsa 
og hreinsa það á 3-5 ára fresti 
og við höfum séð um hreinsun 
á loftstokkum og loftræsti-
kerfum fjölda fjölbýlishúsa,“ 
segir Magnús. „Hreinsun fer þá 
fram uppi á millilofti eða þar sem 
blásarinn er staðsettur.

Um leið er farið inn í hverja 
íbúð þar sem allar ristar eru 
teknar niður, lagnir hreinsaðar og 
ef þess er óskað þá er loftræsting 
sótthreinsuð með umhverfisvænu 
sótthreinsiefni,“ segir Magnús. 
„Við sótthreinsunina myndast 
polymer-húð innan á veggi 
loftræstikerfisins sem heldur 
örverum, bakteríum og öðrum 
óþrifnaði í burtu.

Það er lítið ónæði fyrir íbúa 
hússins við svona hreinsun og 
yfirleitt tekur það ekki meira en 
10–15 mínútur að klára hverja 
íbúð eftir að búið er að hreinsa 
lagnir og blásara frá þaki,“ segir 
Magnús. „Fólk finnur gífurlegan 
mun á loftinu eftir að það er búið 
að hreinsa loftstokkana.“

Húsfélagið í Engihjalla 7 í 
Kópavogi segir að hreinsunin 
þar hafi skilað miklu. „Fólkið í 
blokkinni okkar er mjög ánægt 
og við finnum merkjanlegan 
mun á loftinu í íbúðunum,“ segir 
í umsögn félagsins. „Þetta var 
greinilega mjög tímabært verk og 
starfsfólk K2 vann það f ljótt og 
örugglega.“

Hefur þú hreinsað háfinn 
nýlega?
„Loftstokkahreinsunin K2 býður 
upp á það besta sem völ er á í dag 
í alhliða hreinsun á eldhúsháfum 
á heimilum og veitingastöðum,“ 
segir Magnús. „Það er nauðsyn-
legt er að gera reglulega úttekt á 
eldhúsháfum og hreinsa þá einu 
sinni eða oftar á ári.

Hér sést hvernig mikil óhreinindi hafa tekið sér bólfestu í loftstokki sem var tengdur eldhúsi. Ef þetta er ekki þrifið getur þetta verið heilsuspillandi.

K2 býður upp á það besta sem völ er á í dag í alhliða hreinsun á loftstokkum og loftræstikerfum. Eftir hreinsun lítur stokkurinn út eins og nýr.

Það er nauðsynlegt að þrífa eldhúsháfa reglulega. Svona lítur háfurinn svo út eftir hreinsunina.

Hér sjást óhreinindi í loftræstikerfi fjölbýlishúss. Það er hægt að anda léttar eftir að K2 kláraði verkið.

Regluleg hreinsun 
 eldhúsháfa stuðlar að:

Minni eldhættu
Kröftugra útsogi
Lengri líftíma blásara
Rafmagnssparnaði
Þægilegra vinnuumhverfi 

 heimilismanna og starfsmanna

Eftir fyrstu hreinsun bjóðum 
við líka upp á að koma og meta 
ástand á loftræstingu frá eldhúsi 
á nokkurra mánaða fresti, til að 
sjá hvað þarf að líða langt á milli 
hreinsana,“ segir Magnús. „Það er 
ekkert rukkað fyrir þá þjónustu á 
höfuðborgarsvæðinu.

Okkar stefna er að vera ávallt 
með bestu fáanlegu efni, tæki og 
búnað,“ segir Magnús. „Allir okkar 
starfsmenn hafa sérhæft sig í þeirri 
þjónustu sem við veitum, hvar á 
landinu sem er, og ekkert verk-
efni er of stórt eða of smátt fyrir 
okkur.“

Loftstokkahreinsunin K2 er með 
skrifstofur bæði í Reykjavík og á 
Reykjanesinu. Síminn er 557-7000 
og vaktsími er 775-7770. Það er 
hægt að senda tölvupóst á k2@
k2.is og heimasíðan er www.k2.is.
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Fasteignamarkaðurinn ehf.   
s: 570-4500 kynnir til sölu 
virkilega glæsilegt, vandað, 

bjart og vel skipulagt 239,3 fer-
metra einbýlishús með innbyggð-
um tvöföldum flísalögðum bílskúr 
á frábærum rólegum stað við opið 
svæði í Brúnási í Garðabæ.

Verulega aukin lofthæð er 
í stórum hluta hússins, gólf-
síðir gluggar upp í loft í stofum 
og eldhúsi, fallegur gasarinn, tvö 
nýendurnýjuð og vönduð baðher-
bergi og stór flísalagður bílskúr. 
Mögulegt er að hafa 5 svefnher-
bergi í húsinu með því að breyta 
forstofuherbergi í tvö herbergi, líkt 
og teikningar hússins gera ráð fyrir 
og loka af vinnuaðstöðu á efri palli, 
sem er með útgengi í þakgarð.

Lóðin er virkilega falleg með 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum 
fyrir framan húsið með hita-
lögnum undir og fallegum og 
skjólsælum hellulögðum og viðar-
veröndum til suðurs út af stofum, 
eldhúsi og hjónaherbergi. Stað-
setning eignarinnar er virkilega 
góð á grónum og rólegum stað við 
opið svæði.

Eldhúsið er bjart með gólf-
síðum gluggum og rennihurðum 
út á viðarverönd til suðurs. Í 
eldhúsi eru fallegar sérsmíðaðar 
hvítar innréttingar með quartz 
á borðum, nýrri uppþvottavél og 
innbyggðum ísskáp og frysti. Áföst 

borðaðstaða er á eyju í eldhúsi. 
Samliggjandi stofur, parketlagðar,  
bjartar og stórar með mjög mikilli 
lofthæð, föstum innréttingum 
og gluggum frá gólfi og upp í loft. 
Úr stofu er gengið út á virkilega 
fallega og skjólsæla lóð til suðurs 
með fallegum afgirtum veröndum, 
tyrfðri f löt og fallegum gróðri.

Hjónaherbergi er mjög stórt með 
fataherbergi og útgengi á verönd 
til suðurs. Baðherbergi er þar 
inn af hjónaherbergi sem er allt 
nýendurnýjað og með gluggum. 
Flísalagt gólf og veggir, innrétting 
með marmara á borði, spegla-

skápar á vegg og stór flísalögð 
sturta með sturtugleri. Annað 
baðherbergi er með baðkari sem er 
fellt ofan í gólf.

Bílskúrinn er f lísalagður með 
góðri lofthæð og með gluggum, 
innréttingum, rafmótor á bílskúrs-
hurð, rennandi heitu og köldu 
vatni og útgengi á lóð.

Eignin verður sýnd samkvæmt 
tímapöntunum, hjá Guðmundi 
Th. Jónssyni lögg. fasteignasala, 
sími 570 4500 eða netfangið fast-
mark@fastmark.is

Glæsilegt í Garðabæ

Fallegt hús við Brúnás í Garðabæ er til sölu.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is
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Búseturéttir til sölu

Kjóaland 5 
Til sölu er búseturéttur í vel með farinni og snyrtilegri eign að Kjóalandi 
5, 250 Garði. Eignin er í parhúsi og er 5 herbergja, íbúðin er 105,1 fm og 
bílskúr 34,8 fm að stærð, samtals 139,9 fm.
Í bílskúr er herbergi og geymsloft yfir hluta og er búið að setja epoxy á 
gólfin þar. Bílastæði eru hellulögð og hefur verið stækkað og rúmar vel 
þrjá bíla. Falleg lóð er við eignina og verönd sem snýr í suður. Þá er þar 
nýlegt 8,5 fm garðhýsi og er hellulagt frá verönd að því.

Ásett verð búseturéttarins er kr. 16.000.000,- og mánaðarlegt  
búsetugjald miðað við 1. september, er kr. 229.000,-
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 bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í 

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

Tilboðsfrestur rennur út þann 4. október, kl.12.00

   

EINBÝLI

Ás fasteignasala er 
rótgróið fyrirtæki 

sem hefur veitt alla 
almenna þjónustu 

í fasteignaviðskiptum 
frá árinu 1988.

Fjarðargötu 17 // 220 Hafnarfirði // Sími 520 2600 // as@as.is

Aron Freyr  
Eiríksson 

Lögg. fast.
Sími 772-7376

LAUST STRAX 
Mikið endurnýjað 2ja herbergja 58,8 fm einbýli á 
baklóð við Fálkagötu 28B í Reykjavík. 
Verð 44,9 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Aron Freyr Eiríksson 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari í  
s: 772-7376 eða aron@as.is 

FÁLKAGATA – 107 RVK 

LAUS STRAX

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is

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

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.



ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

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

SARA MARÍA KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR S. ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

HOLTSVEGUR 23-25, 210 GBR 53.5M

MATTHILDUR / KJARTAN

LAUS TIL AFHENDINGAR - Tveggja herbergja, 78,5 fm. íbúð á 
tveimur hæðum. Inngangur á báðum hæðum. Lofthæð er um 6 
metrar. Gólfhiti í íbúð og suður svalir. Þvottaaðstaða innan íbúðar.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

SÝNUM ALLA DAGA

55.9M

Húsnæði til leigu í nýbyggingu á Höfðatorgi. Góð og sýnileg 
leigurými á jarðhæð á þessum frábæra stað í hjarta borgarinnar. 
Bílakjallari og afbragðs almenningssamgöngur.

BRÍETARTÚN 9-11, 105 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

SÝNUM ALLA DAGA

LEIGU

Fjögurra herbergja, 136,1 fm. íbúð með tveimur baðherbergjum, þar af 
er hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi. Gólfhiti í íbúð og 22 
fm. þaksvalir til suðurs, vesturs og austurs með möguleika á svalalokun.

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

SÝNUM ALLA DAGA

99.9M

Þriggja herbergja, 121,9 fm. íbúð með tveimur baðherbergjum, þar 
af er hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi. Gólfhiti í íbúð og 
svalalokun á norðvestur svölum. Þvottaaðstaða innan íbúðar..

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

SÝNUM ALLA DAGA

95.9M

Fjögurra herb., 131,3 fm. íbúð á 7. hæð með tveimur baðherbergjum, 
þar af er hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi. Gólfhiti í íbúð 
og svalalokun á suðvestur svölum. Þvottaaðstaða innan íbúðar.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK

MATTHILDUR / KJARTAN

EFSTA HÆÐ  LAUS VIÐ KAUPSAMNING

94.9M

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

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

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

HJALTABAKKI 14, 109 RVK 36.9M

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING - 139,9 fm. íbúð á 5. hæð 
með stæði í upphituðum bílakjallara. Íbúðin afhendist fullbúin við 
kaupsamning, með gólfefnum á öllum rýmum. 

TANGABRYGGJA 13, 110 RVK 64.8M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966
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 4392ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON          663 2508

43,6 fm. 2ja herb. íbúð með sér inngang. Laus við kaupsamning. 
Frábær staðsetning við Háskólann.

FÁLKAGATA 26, 107 RVK 31.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

152 fm. endaraðhús, sem afhendist fullbúið að utan með klæðningu. 
Að innan skv. samkomulagi. Möguleiki á um 39,0 fm. aukaíbúð með 
sér inngangi á jarðhæð. Húsið er til afhendingar fljótlega.

VESTURBERG 195, 111 RVK 57.9M

AFHENDING STRAX



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað um 

310,0 fm. 7 herbergja einbýlishús á 4 pöllum 

við Klapparberg í Reykjavík. Eldhúsinnrétting 

og tæki eru nýleg, aðal baðherbergi hússins er 

nýlega endurnýjað og þakjárn og þakkantur eru 

frá árinu 2018.  

• Stórar stofur með mikilli lofthæð, arni og útgengi 

á svalir til suðausturs þaðan sem nýtur útsýnis til 

fjalla. Stór eyja er í eldhúsi og góð borðaðstaða. 

Fjögur herbergi. Útgengi á verönd til suðurs úr 

hjónaherbergi og sjónvarpstofu.

• Lóðin er ræktuð og skjólsæl með fallegum trjá-

gróðri.  Steypt innkeyrsla og hellulögð stétt eru 

fyrir framan hús. 

Verð 94,9 millj.

Klapparberg. Einbýlishús á grónum og skjólsælum stað.

 

• Til sölu eða leigu 1.703,8 fermetra iðnaðar-

húsnæði með 6 metra lofthæð og þremur um 

5 metra háum innkeyrsluhurðum á þessum 

eftirsótta stað miðsvæðis í borginni.  Í austur-

enda hússins er innréttað skrifstofu- og starfs-

mannarými í um 200 fermetrum og er milliloft 

yfir þeim hluta þar sem einnig eru skrifstofur og 

fundarherbergi. 

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

4 við Skútuvog en hinn eignarhluti hússins er í 

eigu annars aðila.  Lóðin er 10.177 fermetrar að 

stærð og skiptist hlutfallslega eftir eignarhluta 

hvors eiganda um sig. 

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

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

miklu útsýni og 20,0 fm. yfirbyggðum opnan-

legum suðursvölum auk 25,3 fm. bílskúrs.  

Einungis 3 íbúðir eru í stigahúsinu, eða ein á 

hverri hæð hússins.

• Íbúðin er mjög björt með gluggum í 3 áttir og 

einstöku útsýni að Snæfellsjökli, Álftanesi, yfir 

Arnarnesvoginn, Esjunni og víðar. Vandað gegn-

heilt hnotuparket er á gólfum.

• Setustofa með mikilli lofhæð. Tvö herbergi. Fata-

herbergi innaf hjónaherbergi. Bjart og rúmgott 

eldhús.

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

Verð 82,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, 
þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
• Vel skipulögð 90,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 

sér geymslu við Kleppsveg í Reykjavík. 

• Eldhús hefur verið endurnýjað á smekklegan 

hátt. Rúmgóð stofa með stórum gluggum og 

svölum til suðvesturs. Hjónaherbergi með litlu 

fataherbergi innaf.

• Búið er að skipta um alla glugga, gler og svala-

hurð í íbúð.

• Aðeins 6 íbúðir í stigaganginum. Snyrtileg sam-

eign.  

Verð 39,9 milj.

Skútuvogur 4. Til sölu eða leigu.

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

• Fallegt og vel skipulagt 199,0 fm. parhús á einni 

hæð með mikilli lofthæð og innbyggðum 31,5 

fm. bílskúr við Sandprýði í Garðabæ.  

• Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum í húsinu en 

núverandi eigendur stækkuðu stofu sem nemur 

einu herbergi.

• Stór og björt stofa með tveimur útgöngum á 

verandir til suðurs og austur. Eldhús með miklum 

innréttingum úr hnotu. Þrjú herbergi auk fata-

herbergis. 

Eigendur eru tilbúnir til að athuga með skipti á 
4ra - 6 herbergja íbúð eða hæð í Ásahverfinu 
eða mögulega annars staðar í Garðabæ.

Verð 89,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Falleg 97,4 fm. íbúð á 2. hæð, efstu hæð með frá-

bæru útsýni og svölum til suðvesturs í þríbýlishúsi 

inni í botnlanga við Langholtsveg. Aðeins ein íbúð 

er á hverri hæð hússins. Bílskúrsréttur á lóð fylgir 

íbúðinni.

• Gólfsíðir gluggar og mjög mikil lofthæð eru í 

stórum hluta íbúðarinnar. Geymsluloft er yfir hluta 

íbúðarinnar.  

• Eldhúsinnrétting og stór hluti gólfefna voru endur-

nýjuð fyrir fáeinum árum síðan og settur gólfhiti í 

eldhús, stofur og svefngang.  Tvö sér bílastæði 

á lóð fylgja íbúðinni og stór sameiginleg lóð með 

körfuboltavelli. 

Verð 54,9 millj.

Sandprýði 1 – Garðabæ. Parhús á einni hæð.

Langholtsvegur 58. 5 herbergja íbúð á efstu hæð.Kleppsvegur 124. 3ja herbergja íbúð

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45
• Björt og falleg 77,7 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara 

í algjörlega endurnýjuðu þríbýlishúsi við Skipa-

sund.

• Eignin er mjög björt með rúmgóðum herbergjum, 

glugga á baðherbergi, borðaðstöðu í eldhúsi 

og nýlegum gólfefnum.  Stofa með gluggum í 

tvær áttir. 

• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.  

Húsið hefur allt verið viðgert og steinað upp á 

nýtt, þakjárn er nýlegt, allt gler og allir gluggar 

hússins eru nýlegir.  

• Lóðin er með stórum tyrfðum flötum og trjágróðri 

og er í óskiptri sameign hússins. 

Verð 38,9 millj.

• 122,2 fm. einstök útsýnisíbúð á efstu hæð í 

nýviðgerðu fjölbýlishúsi við Hamraborg auk um 

30 fm. þaksvala til suðurs og annarra svala 

til vesturs og aðgengis að bílageymslu undir 

húsinu.  

• Stór stofa með gluggum til norðurs og suðurs. 

Sjónvarpsstofa innaf stofu. Þrjú herbergi.

• Aðeins eru tvær íbúðir á hæðinni.  Sameign er 

öll endurnýjuð með nýjum gólfefnum. Nýtt dyra-

símakerfi með myndavél og nýleg lyfta. 

• Frá íbúðinni nýtur einstaks útsýnis yfir borgina, 

að Esjunni, Snæfellsjökli, Reykjanesi, Bláfjöllum, 

Vífilfelli og víðar.

Verð 49,9 millj.

Skipasund 3. Góð 3ja herbergja íbúð – laus strax.

Hamraborg – Kópavogi. 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.

• Til sölu íbúðahótel við Grettisgötu. Um er að 

ræða 5 samþykktar íbúðir auk einnar ósam-

þykktrar íbúðar og geymslna, samtals 245,8 

fermetra.

• Gistileyfi í flokki II er í gildi til júlí 2020 og fæst að 

öllu óbreyttu endurnýjað eftir það.

• Um er að ræða virkilega fallegt og hlýlegt nýupp-

gert 6 eininga íbúðahótel.  Í húsinu hefur verið 

starfrækt gistiþjónusta með öllum tilskyldum 

leyfum í 10 ár. Húsið var að öllu leyti endurbyggt 

árið 2010.  Svalir eru á 4 íbúðum.    

• Bókunarkerfi og bókunarreikningar eignarinnar 

fylgja með og þá sú áunna einkunn sem safnast 

hefur en hún er 8.6 a booking.

Starfsemin hefur fengið mikið lof fyrir hönnun, 
þægindi og staðsetningu.

Íbúðahótel á frábærum stað í miðborginni.  
• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 

fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-

staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 

miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnis-

vali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 

ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök 

hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loft-

ræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í 

stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 

arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 

hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

• Nánari upplýsingar um bygginguna á 

www.105midborg.is

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

  D
AG



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

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

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur
fasteignasali

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

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

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

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

 91.6 fm 3 herbergja íbúð með sérafnotafleti. Eignin skiptist 
í: forstofu, 2 svefnherbergi,  stofu, eldhús,  baðherbergi og 
geymslu. V. 42,9 m
Opið hús mánudaginn 23. september milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl.  Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

102.6 fm 3 herb. íbúð á 4.hæð í vönduðu vel staðsettu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Góðar innréttingar. Sérþvottahús 
innan íbúðarinnar. Yfirbyggðar svalir.  V. 56,9 m
Opið hús mánudaginn 23. september milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

LAUGATEIGUR 17
105 REYKJAVÍK

SÓLTÚN 9
105 REYKJAVÍK

LAUGALÆKUR 30
101 REYKJAVÍK

STIGAHLÍÐ 67
105 REYKJAVÍK

Virkilega gott 227,4 fm raðhús á 3 hæðum með bílskúr á þessu vinsæla svæði við Laugardal. 4-5 svefnherbergi, möguleiki á að hafa 
sér 2ja herbergja íbúð í kjallara.  V. 94,9 m
Opið hús þriðjudaginn 24. september milli kl. 18:00 og 18:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

Fallegt einbýli á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr á eftirsóttum stað í Hlíðunum. Stórt og glæsilegt eldhús og miklar bjartar stofur 
þaðan sem gengið er út á verönd. Í stofu er arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti. Svefnherbergjagangurinn er lokaður frá stofurýminu. 
Við ganginn eru fjögur svefnherbergi og stórt og glæsilegt baðherbergi. Skjólgóður pallur við húsið og gróinn garður.  
Birt stærð íbúðarrýmisins er 213,8 fm hjá Þjóðskrá Íslands og bílskúrsins 23,5 fm, samtals 237,3 fm.. V. 110,0 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg. fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Falleg tveggja herbergja 79,2 fm íbúð á annarri hæð. Vestursvalir 
með góðu útsýni yfir Miklatún, lítið herbergi (skráð geymsla) 
fylgir íbúð í risi hússins. V. 58,7 m
Opið hús mánudaginn 23. september milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

LANGAHLÍÐ 21
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

STIGAHLÍÐ 64
105 REYKJAVÍK

SÓLVALLAGATA 14
101 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

Stórglæsilegt 350.3 fm vel staðsett einbýlishús með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Húsið var endurnýjað á vandaðan hátt árið 2008 
og 2009. Fimm svefnherbergi, 3 baðherbergi og gestasnyrting.  Stór afgirt lóð og harðviðarverönd með heitum potti til suðurs. Húsið 
er laust til afhendingar við kaupsamning.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. 861 8514,  sverrir@eignamidlun.is og Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

Hér er um að ræða einstakt og stórglæsilegt einbýlishús við Sólvallagötu í Reykjavík, húsið hefur allt verið endurnýjað á síðustu árum, 
bæði að utan og innan, auk þess sem lóð var endurgerð og nýr bílskúr byggður. 
Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni árið 1928 og er á fjórum hæðum og er samtals 538,8 fm þar af bílskúr 35,0 fm.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. 861 8514,  sverrir@eignamidlun.is og Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@
eignamidlun.is

Einbýlishús á vinsælum stað í Seljahverfinu með ca. Rúmgóð 
aukaíbúð á jarðhæð. 
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, 
hreidar@eignamidlun.is

YSTASEL 7
109 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

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

BAKKAHJALLI 11
200 KÓPAVOGUR

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum á rólegum og veðursælum stað í suðurhlíðum Kópavogs. Afar gott skipulag á íbúðarrýminu. 
Fjögur svefnherbergi, góður möguleiki á að útbúa fimmta herbergið úr hluta af sjónvarpsholi.  Fallegar ítalskar innréttingar frá Innex 
í eldhúsi, baðherbergi og á gestasnyrtingu. Nýr heitur pottur á verönd með fullkominni hitastýringu. Snyrtilegur og fallega gróinn 
garður. Þrír grunnskólar í göngufjarlægð og þrír leikskólar í nágrenninu. Stutt í fallegar gönguleiðir í Kópavogsdal og alla helstu 
verslun og þjónustu.  V. 103,4 m
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg. fs. s. 862 1110, hrafnhildur@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

VAGNHÖFÐI 17 - ATVINNUH.
110 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

HÖRGSLUNDUR 13
210 GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

Gott einbýli á einni hæð með bílskúr, samtals 174,2 fm. Fallegur 
og gróinn garður. Húsið stendur við rólega götu í grónu hverfi. 
V. 72,9 m
Opið hús þriðjudaginn 24. september milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

ARNARTANGI 80
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS

138.9 fm 4- 5 herb. endaíbúð á efstu hæð. Sérinngangur af 
útitröppum. 4 rúmgóð herbergi (eitt teiknað sem geymsla) 
rúmgóð stofa og góðar suðursvalir með ágætu útsýni. V. 56,5 m
Opið hús mánudaginn 23. 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.

GVENDARGEISLI 44
113 REYKJAVÍK

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

OPIÐ HÚS
MIÐVIKUDAGINN 25. SEPTEMBER, KL. 17.00 - 17.30

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

Garðabær - Lyngás 1

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

NÝJAR ÍBÚÐIR Í SÖLU MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ
Hagkvæmar 3ja og 4ra og 5 herbergja íbúðir með stæði 
í bílageymslu. Íbúðirnar eru miðsvæðis í Garðabæ, í 
göngufæri frá skólum, sundlaug, íþróttasvæði og verslun. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Verð frá 47,9 m
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

OPIÐ HÚS

Vel skipulagt 179.4 fm 4 herbergja raðhús á einni hæð með tvöföldum bílskúr og góðum garði til suðurs. Eignin skiptist í rúmgóða 
og bjarta stofa og útgengi út í góðan, 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús, 2 geymslur. V. 76,9 m
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

EIÐISMÝRI 8A
170 SELTJARNARNES

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
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN



102 REYKJAVÍK.IS

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 
102. Hægt er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á 
að bjóða án þess að búa mitt í skarkalanum. Húsið er í jaðri 
útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Nauthólsvík, í göngufæri 
við báða háskólana, sem og örstutt frá Landspítala-háskólas-
júkrahúsi. 

Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er 
einnig stutt í verslunarkjarna eins og Kringluna. Lögð er megin 
áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir, innréttaðar á 
hagkvæman og þægilegan máta. Húsin liggja umhverfis garð 
í miðjunni og þar undir er tveggja hæða bílakjallari. Húsin 
skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og næði fyrir börn 
og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
upp í loft, innbyggður ísskápur og upp- 
þvottavél fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending áætl. Jan/feb 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

SÝNUM DAGLEGA
HRINGDU BEINT Í SÖLUMENN

Fálkahlíð 2, íbúð 201
Verð: 39.5 milljónir
2ja herb. - 49,6 m2

Bílastæði fylgir

Smyrilshlíð 5 | Valshlíð 8 | Fálkahlíð 2 | Fálkahlíð 4

Öll þjónusta í göngufæri

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Lilja
Fasteignasali
663 0464

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

34,9m.kr

NÝTT Í SÖLUVerð frá:

SJÁ HÉR 
AÐ NEÐAN

Grandavegur 47, 107 Rvk., íbúð 308. 
OPIÐ HÚS ÞRI 24/9 KL. 16:30-17:00.

Grandavegur 47, 115 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð auk stæðis í bíl-
geymslu, samtals ca. 138 fm. Glæsileg íbúð á 3. hæð í vönduðu 
fjölbýli við Grandaveg í Reykjavík. Yfirbyggðar suðursvalir með 
miklu útsýni. Íbúðin er smekklega endurnýjuð og frábærlega 
staðsett í húsinu með tilliti til útsýnis. Opið hús þriðjudaginn  
24 september kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Sæviðarsund 13, 104 Rvk. 
- 3 ÍBÚÐIR Í SAMA HÚSI.

Sæviðarsund 13, samtals 168 fm.  Góð ca. 83 fm 3ja-4ra her-
bergja íbúð með tvennum svölum á 1. hæð. Íbúðinni fylgir ágæt 
ca. 52 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara  auk 29 fm. bílskúrs sem 
búið er að innrétta sem íbúð  Samtals um 168 fm.  í fallegu húsi 
við Sæviðarsund. Kjörið tækifæri fyir leigufjárfesta og stórar fjöl-
skyldur. Verð 74,9 millj.

Penthouse, Holtsvegi 37, 
210 GARÐABÆR. 

Stórglæsilegt penthouse íbúð á frábærum stað í Urriðaholtinu. 
Stórar svalir með miklu útsýni til sjávar og heitum potti. Vandaðar 
innréttingar. Tvö svefnherbergi. Tvö stæði fylgja í bílageymslu 
og auk þess eru gestastæði í yfirbyggðu bílastæði. Rúmgóð 
geymsla. Þetta er vönduð eign á frábærum stað.  
Verð 82,9 millj.

Kristnibraut 97, 113 Rvk., íbúð 303. 
OPIÐ HÚS MIÐ 25/9 KL. 17:00-17:30.

Kristnibraut 97, íbúð 303. 110,2 fm. endaíbúð með glugga á þrjá 
vegu í góðu lyftuhúsi á fallegum stað í Grafarholti. Íbúðin er 
mjög vel skipulögð með 3 svefnherbergjum, stofu, opnu eldhúsi, 
baðherbergi og þvottaherbergi innan íbúðar. Parket og flísar á 
gólfum. Sérinngangur af svölum. Bílastæði er yfirbyggt.  
Verð 45,9 millj. Opið hús miðvikudaginn 25. september 
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Sóleyjarimi 11, 112 Rvk., 3ja herberg. + bílag. 
OPIÐ HÚS ÞRI 24/9 KL. 16:15-17:00

Sóleyjarimi 11, 112 Reykjavík, íbúð 402, bjalla 42. 3ja herbergja 
89,4 fm íbúð á 4 hæð ásamt 8,3 fm geymslu, samtals 97,7 fm. Til 
viðbótar eru yfirbyggðar svalir ásamt stæði í bílageymslu. Sérinn-
gangur af svölum. Lyfta. Parket og flísar á gólfum. Tvö stór svefn-
herbergi. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Þvottahús 
innan íbúðar. Verð 41,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 24. september 
kl. 16:15-17:00, 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

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

Sogavegur 73 - 77
108108108 ReReReykjy jy javík

SSSSóóóóllleeyyyjjjaaarrriiimmii 66663333 
113113 ReReykjavíavívívíkkkk

Verð: 86,9 millj.

OPIÐ HÚS  
þriðjudaginn  
24. september  
kl 17.00-17.30

Nánari upplýsingar veitir:Nánari upplýsingar veitir: 

AAtli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
aatli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nýjar og vandaðar 
íbúðir í 3ja hæða 
lyftuhúsi 
Stæði í bílageymslu
Bílskúrar fylgja stærri íbúðum
Margar íbúðir með
sérinngangi 

Afhent apríl/maí 2020

Verð frá:  38,5 millj.

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

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

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 fjölskyldu-

Nánari upplýsingar veita:

fur Finnbogason
g. fasteignasali
i: 822 2307
fur@miklaborg.is

ÓÓlaf
löögg
SSími
oolaf

rik Þ. Stefánsson
g aðst. fasteignasala
616 1313
k@miklaborg.is

SSvan G. Guðlaugsson
löögg. fasteignasali
SSími:697 9300 
ssvan@miklaborg.is

FFriðr
hhdl. og
SSími:
frridrik

J unn Skúladóttiróru
lö g. fasteignasaliög
S i:Sími 845 8958
jo unn@miklaborg.isoru

li S. Sigvarðsson
gg. fasteignasali
mi: 899 1178
li@miklaborg.is

AAtl
löög
SSím
aatl

Ó kar H. BjarnasenÓsk
lögg. fasteignasaliög
S mi:Sím 691 1931
o b@miklaborg.isohb

VVerð frá : 33 9 illj33,9 millj.
Bókaðu skoðun

Nánari upplýsingar veita:

Páll Þórólfsson lögg. fasteeigeigggngnasaasasalili
pall@miklaborg.is sími: 893 93 933 9929299

Gunnar S. Jónsson, lögg. faassteignasali
gunnar@miklaborg.is símmi: 899 585656856

Nánari upplýsingar veita:

JJason Kr. Ólafsson
llögg. fasteignasali
SSími: 775 1515
jko@miklaborg.is

GGunnar S. Jónsson
llögg. fasteignasali
SSími: 899 5856
ggunnar@miklaborg.is



– Með þér alla leið

VVerð frá : 45 9 illj45,9 millj.
Nánari upplýsingar veita:

Jón Rafn Valdimarsson
llögg. fasteignasali
SSími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Þ hallur BieringÞórh
l g. fasteignasalilögg
S : Sími 896 8232
t rhallurb@miklaborg.isthor

J on Kr. ÓlafssonJaso
l g. fasteignasalilögg
S i:Sími 775 1515
j @miklaborg.isko@

AAtli S. Sigvarðsson
löögg. fasteignasali
SSími: 899 1178
aatli@miklaborg.is

FFFriðrik Þ. Stefánsson
hhhdl. og aðst. fasteignasala
SSSími: 616 1313
fffridrik@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir Þó
l gg. fasteignasalilög
S mi:Sím 773 6000
t orunn@miklaborg.istho

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 
hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við 
Sunnusmára 16-18 og 20-22.  

Íbúðirnar eru í hagkæmum 
stærðum allt frá 44 fm upp í 125 
fm og allt þar á milli.  Flestum 
íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu 
með hleðslustæði. 

OPIÐ HÚS
mánudaginn23. Sept kl 18:00 til 18:30

201 Kópavovovoogigigigigiggig

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ

www.201.is

Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 

• Stærðir frá 58-254 fm. 
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, 

veitingastaði og útivist.
•

borgina.
• Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt 

og óhindrað sjávarútsýni
• Nánari upplýsingar um bygginguna á

105midborg.is

Afhending áramótin 2019/2020 41 9 illj41,9 millj.VVerð frá:

www.105midborg.is/miklaborg

Stuðlaborg

KIRKJUSANDUR
 NÝR BORGARHLUTI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

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

Í i k öl ýj 108 120 f íbúði

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogi

Verð frá:  67,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

..       

83,9  millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25. sept kl. 17:30 – 18:00

læsileg 161 fm íbúðG
tæði í lokaðri bílgeymsluSt
tór stofa með opnu eldhúsiSt

Hjónaherbergi m sér bað- og fataherbergiHj
Þrjú svefnherbergi alls
Vandaðar HTH innréttingar og tæki
Fallegt fjölbýli með lyftu og snyrtilegri 
sameign

Skógarvegur 14
103  Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

55,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. sept. á milli 18 og 18:30

læsileg og ný innréttuð útsýnisíbúð G
ja herbergja, rúmgóð alrými 3j
úið er að endurnýja á vandaðan mátaBú

Húsið er í góðu standi
Góður bílskúr 

Hlíðarhjalli 66
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

82,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

læsilegt 177,8 m2 einbýlishús á einni hæð
eð bílskúr
stofur og 3 -4 svefnherbergi, sjónvarpshol, 
dhús, þvottahús og búr 2 snyrtingar 

allegur gróinn garður og frábært útsýni til 

Fremristekkur 3
109 Reykjavík

lG
mem

s2 
eldel
Fa

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

99,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. september kl 17:00-17:45

kemmtilega skipulagt 235 fm endaraðhús áSk
inni hæð ei
ukaíbúð með sér inngangi Au

Stór og skjólsamur garðurSt

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir:

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

66,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

læsileg og björt 4-5 herb 137,2 m2 íbúð á 
hæð við Sólarsali 4 í Kópavogi, ásamt 27,1

m2 bílskúr 
tórar suður/vestur svalir og frábært útsýni 

Mikil lofthæð
óð staðsetning  

Sólarsalir 4
201  Kópavogur

G
3 
m
St
M
Gó

Nánari upplýsingar veita: Ná ii lýlý ii ii

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

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

73,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. september frá 17:30-18:15

læsileg 5 herbergja penthouse íbúð meðG
mögnuðu útsýni m
kráð stærð 170,6 fm með bílskúr- 2 stofur, Sk

3 herbergi, 2 baðherbergi Íbúðinni fylgir 3
,

bæði bílskúr og bílastæði í bílakjallara 
Tvennar svalir eru í íbúðinni

Lyngás 1A
210 Garðabæ

Nánari upplýsingar veitir:

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

..       

53,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 25. sept.  kl 18:00-18:45

Mikið endurnýjuð og björt 4ra herbergjaM
ýlegt eldhús og baðherbergiN
úsið steypuviðgert, málað og þak H

endurnýjað í áren

Eiðistorg 9
170 Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir:

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

41,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

úmgóð og björt 3ja herbergja, 87,4 fm íbúð Rú
jarðhæðá 
svefnherbergi og stór stofa / borðstofa 2 

Eldhús og bað hafa verið endurnýjuðEl

Háteigsvegur 14
105 Reykjavík

93,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. september kl 17:30 og 18:00

allegt einbýli með glæsilegu útsýni og Fa
vöföldum bílskúrtv

Möguleiki á aukaíbúð og góður suður garður M

Glæsilegt nýtt eldhús og ný gólfefni á efri 
hæð

Hrísholt 6
210 Garðabær

R
á
2
EE

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

58,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25. september kl 17:30 til 18:00

ra herbergja íbúð með stæði í bílageymslu í4r
ýlegu lyftuhúsi ný
búðin er á fyrstu hæð en er meira eins ogÍb

önnur hæð bakatil ön
Vandaðar innréttingar og lýsing
Rúmgóðar svalir. Þvottaherbergi innan íbúðar
Sérgeymsla og stæði í upphitaðri bílageymslu

Friggjarbrunnur 3
 113 Reykjavík

V

S
Nánari upplýsingar veitir: 

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

64,9millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. september  kl 17:00 til 17:30

19,8 fm 4ra herbergja íbúð 3 svefnherbergi11
érinngangur Sé
ólrík verönd Só

26,4 fm stæði í bílageymslu
Tvö auka stæði
Stutt í alla þjónustu, heilsugæslu, 
íþróttasvæði, skóla og leiksskóla

Lækjasmári 100
201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

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



– Með þér alla leið

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.42 millj.Verð :Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Breiðvangur 13

s. 695 5520

220 Hafnarfjörður

Um er að ræða 254,4 fm einbýlishús á

tveim hæðum með tvöföldum bílskúr. Möguleiki væri að

búa til litla íbúð á neðri hæð hússins. Stutt í alla þjónustu, 

leikskóla, grunnskóla og græn svæði.

88,9millj.88,9millj.Verð :Verð :

Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stafnasel 1

s. 775 1515

109 Reykjavík

Nokkuð endurnýjuð, baðherbergi, gólfefni

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

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

Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Klapparhlíð 22

s. 896 8232

270 Mosfellsbær

3ja herb íbúð á 2 hæð

Vestursvalir

Snyrtileg og fín 77,8 fm 31 millj.31 millj.Verð :Verð :

Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þórufell 18      

s. 896 8232

111 Reykjavík

Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt

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

Húsið stendur innst í botnlanga á 660 fm lóð

Gróinn garður Stór timburverönd í suður

Upphitað sérbílastæði er fyrir framan hús

89,9 millj.Verð :

Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Starhólmi 16

s. 865 4120

200 Kópavogur

fyrstu hæð Eignin er 87,6 fm

Sérgeymsla og sérþvottaherbergi fylgja eigninni

Mikið endurnýjuð að innan með nýjum innréttingum, 

gólfefnum og lýsingu

3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 46,9 millj.46,9 millj.Verð :Verð :

Ásgrímur Ásmundsson  hdl og löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hvassaleiti 36

s. 865 4120

103 Reykjavík

Húsið er mjög virðulegt 358,4 fm (skv fast.
mati) + uþb 41 fm 10 rúmgóð herbergi, þa 

Sauna á þakhæð, þaksvalir með heitum potti og fallegu útsýni 
til suðurs og vesturs. Bílskúrsréttur - stór lóð 
Húsið er mikið endurnýjað á vandaðan hátt.

Tæplega 400 fm einbýlishús á besta
Hú ið jö i ð l 358 4 f ( k f 240 millj.240 millj.Verð :Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Sóleyjargata 29

s. 775 1515

101 Reykjavík

Gluggar í suður og norður og svalir í suður 

Mikil þjónusta og mötuneyti í húsinu 

Næg bílastæði og góð staðsetning

Björt og vel skiplögð 100 fm íbúð á 4hæð 
Verð :Verð :  53,9 millj.53,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 20 / 60+

s. 822 2307

101 Reykjavík

Góð 2ja herbergja íbúð í Vesturbæ 62,7 fm 

Rúmgóðar suðursvalir 

Stæði í bílageymslu

35,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hringbraut 119

s. 899 5856

107 Reykjavík

Falleg 102 fm neðri hæð

Fallegt og reisulegt fjórbýlishús

Mikil lofthæð í íbúðinni

Frábær staðsetning

54,5 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Garðastræti 16

s. 775 1515

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
23. september  
kl 17.30-18.00

íbúð á 3hæð 
3-4 svefnherbergi og 2 snyrtingar 
Mikil lofthæð 
Sérinngangur 

Mikið endurnýjuð 121,4 fm 4-5 herberga
íbúð á 3h ð Verð :Verð : 49,9 millj.49,9 millj.

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

Vatnsstígur 3 b

s. 616 1313

101 Reykjavík

103,5fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð 

Baðherbergið endurnýjað. Þrjú góð herbergi. Gólfsíðir gluggar. 
Gólfhiti í allri íbúðinni Stórar svalir til vesturs, mikið útsýni. 

Glæsileg 4ra herb endaíbúð á 6. hæð stærð
Í

47,9 millj.47,9 millj.Verð :Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Ljósheimar 16

s. 845 8958

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS  
mánudaginn  
23. september  
kl 18.30-19.00

62,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 4. september kl 17:30-18:00

læsileg sérhæð að stærð 119,2 fm G
érinngangur Þrjú svefnherbergiSé
instaklega fallegar stofur Ei

Eldhúsið endurnýjað 

Rauðalækur 4
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

..      

45,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. ágúst kl. 18:30 - 19:00

Hörðaland 16
108 Reykjavík

ra herbergjaíbúð4
amtals 86 fm á efstu hæðSa
vottahús í kjallaraÞv
ndurnýjuð íbúðE

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515
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39,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. september kl 17:00-17:30

alleg og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð við Fa
esturberg 118 Ve
ra herbergja 108 fm 4r

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla og Gó
alla helstu þjónustu

Vesturberg 118
111 Reykjavík

99,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. september kl 17:30 og 18:00

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýli á þessumM
nsæla stað Fjögur stór svefnherbergi auk vi

krifstofu 40 fm bílskúr hannaður til að sk
reyta í stúdíóíbúðbr
ukin lofthæð á báðum hæðum StórtAu

glæsilegt eldhús og góðar stofur
Fallegt útsýni og stutt að Elliðavatni
Stutt í grunnskóla og ýmsa þjónustu í g

Ennishvarf 25
203 Kópavogur

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24. september kl 17:30 til 18:00

ja herbergja íbúð á 2 hæð í þríbýli við 3j
órsgötu 57,7 fmÞó
rábær staðsetning í miðbænum Fr

Sérgeymsla og sameiginlegt þvottaherbergi Sé
í kjallara

Þórsgata 7
101 Reykjavík

..       

58,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

völum. sv
vö svefnherbergi m fataskápumTv

Hægt að bæta við 3ja svefnherberginu H
Stæði í bílgeymslu
Björt falleg og vel með farin eign

Hörðukór
203 Kópavogur

Nánari upplýsingar:

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

í

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

81,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS

tór og björt 147 fm neðri sérhæð auk St
8 fm bílskúr38
úið að innrétta fallega aukaíbúð í skúr Bú

Stórar og bjartar stofurSt
Nýlegt eldhús og bað 
FRÁBÆRT STAÐSETNING

Laugateigur 18
105 Reykjavík

..      

34,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23. september kl 17:45-18:15

alleg og vel skipulögð íbúð á 2 hæð viðFa
esturberg 120 Ve
ja herbergja 91,2 fm 3j

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla og Gó
alla helstu þjónustu

Vesturberg 120
111 Reykjavík

S
3
B
SS
N
F

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Nánari upplýsingar:

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

1815 fm skrifstofuhúsnæði á
2 hæðum til sölu, byggt 1990

Steinsteypt hús með stóru 
bílastæði fyrir framan húsið 
og góðum garði fyrir aftan 

Reykjanesbær - Stutt á

Möguleiki er að leigja eignina 
í heilu lagi eða í hluta

Fallegt og vandað einbýli á 
einni hæð Mikið endurnýjað 
m.a. nýtt eldhús og bað 

Nýlegt gólfefni, ofnar og
þakjárn 

Bílskúr hefur verið breytt 
í íbúð 

   Klettatröð - Ásbrú
235 Reykjanesbæ

  Borgarhraun 8
810 Hveragerði

Verð :  290 millj.Verð :  62 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520
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Fjögurra herbergja íbúðí lyftuhúsi 
Öll rými rúmgóð björt og falleg
Útgengt úr stofu á suður svalir 

g j g g

Stæði í lokaðri bílgeymslu, rafmagnstenglar
í öllum stæðum
Ljósleiðari í húsinu

Glæsileg íbúð 3. hæð 126,4 fm að stærð 
Fjö h b j íbúðí l f hú i Verð :Verð :  56,9 millj.56,9 millj.

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Akurhvarf 1

s. 845 8958

203 Kópavogur

Samtals 97 fm að stærð

Risloft fyrir ofan íbúð 

Þrjú svefnherbergi 

Tvískipt stofa Tvennar svalir

Falleg hæð 44,9millj.44,9millj.Verð :Verð :

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

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.26,5 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Selás 7

s. 773 6000

310 Borgarhreppur

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.84,9 millj.Verð :Verð :

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Lundur 3

s. 845 8958

200 Kópavogi

101 fm við Apavatn 
Stóranefsgata er við Austurey 
Húsið er á eignarlóð og fylgir lóðin við hliðina

Rétt sunnan við Laugarvatn og er 55 mín akstur 
úr Reykjavík. Heitur pottur er á rúmgóðum palli.

Glæsilegt heilsárshús sem er rúmlega 
101 f ið A t Verð :Verð :  42,5 millj.42,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Apavatn / Austurey

s. 775 1515

801 Laugardalur

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 

Björt og mjög rúmgóð 4ra herbergja íbúð 57,9 millj.57,9 millj.Verð :Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 5

s. 775 1515

103 Reykjavík

íbúð á 2 hæð í mikið endurnýjuðu húsi 

í bílageymslu Mjög góð sameign Íbúðin er 124,7 fm og 

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

Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Dalsel 38

s. 896 8232

109 Reykjavík

Fallegt vel byggt einbýli á einni hæð 223 

fm að stærð m tvöföldum bílskúr Fallegur 

garður og viðarverönd m heitum potti 3 svefnherb, þar af 

hjónaherb m sérbaðherbergi Stórt eldhús, björt stofa, góð 

lofthæð Frábær staðsetning í Vogunum

69 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Hvammsgata

s. 695 5520

190 Vogar

með sérinngangi. 

Eignin er með tveimur svefnherbergjum, þvottahúsi/geymslu, 

eldhúsi, baðherbergi og rúmgóðri stofu. 

92 fm íbúð á jarðhæð við Móabarð 6 36,9 millj.36,9 millj.Verð :Verð :

Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

Móabarð 6

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

Laus strax 

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum

Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 Tvöfaldur 
bílskúr 6-7 svefnherbergi og 5 baðherb/snyrtingar Möguleiki
á aukaíbúð

TilboðTilboðVerð :Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík

569 7000 Lá úl 4 ikl b i

einni hæð við Eyjarslóð 9 180 fm

Útkeyrsludyr Tvö salerni 

Húsnæði í góðu ástandi

Miklaborg kynnir til leigu gott húsnæði á 

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyjarslóð 9

s. 899 5856

101 Reykjavík

Til leigu endaraðhús 

Nýtt eldhús, gólfhiti, nýtt baðherbergi, 

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

Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232

270 Mosfellsbær

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.43,9millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

Glæsilegt sameiginlegt leiksvæði fyrir börn 
við húsið
Stutt í skóla og leikskóla

Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 105 fm 36,9millj.36,9millj.Verð :Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjaltabakki 14

s. 899 5856

109 Reykjavík

með útsýni

Tvö stæði í bílageymslu fylgja með í kaupum

Alls 152 fm  og auk þess svalir til suðurs og norðurs

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð 72,9 millj.72,9 millj.Verð :Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langalína 2a

s. 775 1515

210 Garðabæ



OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl 17.00-17.30

Tryggvagata 13   101 Reykjavík 40-124 millj.

Glæsilegar 2ja-4ra herbergja íbúðir við Tryggvagötu á einu skemmti-
legasta svæði miðborgarinnar. Í eigninni er góð lofthæð, gólfhiti og
stórir gólfsíðir gluggar með einstöku útsýni yfir Snæfellsjökul, Akranes,
Akrafjall og yfir sjóinn. Allar innréttingar eru vandaðar og vönduð
gólfefni,  á votrýmum eru gæða flísar.  Bílageymsla fylgir með stærri
íbúðunum.

UPPLÝSINGAR VEITI: 
Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580
Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700
Lilja fasteignasali í gsm: 663 0464

Herbergi: 6     Stærð: 55fm-165 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept kl. 17:30-18:00

Lindasmári 37   201 Kópavogi 49.900.000

Björt íbúð miðsvæðis í Kópavogi með þremur svefnherbergjum, stofu og
sjónvarpsholi. Eignin er skráð sem hér segir hjá Þjóðskrá: Fastanr. 221-8829, nánar 
tiltekið eign merkt 03-02. Eignin er skráð 105.1 fm en þeir eru nokkuð fleiri vegna
að efri hæðin er að hluta undir súð.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 105.1 m2      DRAUMUR HESTA-FJÖLSKYLDUNNAR! 
SVEITASÆLA Í JAÐRI BORGARINNAR!

Hvítholt   801 Selfoss 129.000.000

Um er að ræða Hvítholt, Flóahreppi, alls 10,0 ha jörð ásamt einbýlishúsi. Um er ræða 
eignarlóð. Húsið er á einni hæð, byggt 2008. Húsið er vandað og vel skipulagt ásamt 
gesthúsi og geymsluhúsi. Húsið er klætt marmarasalla, ál er á gluggum og kopa á 
þakkanti. Húsið er allt hið glæsilegasta. Jörðin er að hluta til í rækt en restin tilvalin fyrir 
útigang. Búið er að setja púða fyrir hesthús og reiðskála. Geymsluhús er klætt viðhald-
slitlu efni sem og lítið gestahús á lóð. Einnig er að sögn seljanda heimild til að byggja 
annað hús á jörðinni. Húsið er alls 6 herbergja á einni hæð ásamt góðum bílskúr og auka 
gistihúsi. Í húsinu eru 5 svefnherbergi, inn af einu er fataherbergi, hin með fataskápa. 
Töluverð lofthæð í húsinu, innfeld halogen lýsing. Allar innihurðar í extra hæð. Gegnheil 
eik á gólfum, 60x60 flísar á forstofu, þvottaherbergi, eldhúsi og báðum baðherbergjum. Í 
eldhúsi er sérsmíðuð hvítlökkuð eldhúsinnrétting frá GÁ, ásamt eldhúseyju. Öll eldhústæki
eru frá AEG, rými fyrir tvöföldum ísskáp og infeldri uppþvottavél. Span helluborð á 
eldhúseyju. Granít borðplötur. Tvær tvöfaldar svalhurðir frá aðalrými út á verönd.     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 278 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  24. sept. kl. 17.30-18.00

Kvistavellir 44   221 Hafnarfjöörðður 54.900.000

Falleg, rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð
með góðum bílskúr í lyftuhúsi. Sérinngangur af svalagangi. Tvennar
góðar svalir, aðrar í suður með útsýni og hinar í vestur.  Íbúðin er skráð 
158,9 fm. íbúðin 119,4 fm. geymsla 6,8 fm. og bílskúr 32,7 fm.  Íbúðin 
skiptist í góða forstofu, hol, baðherbergi, 3  rúmgóð svefnherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu, þvottaherbergi og geymslu í sameign.
Gólfhiti er í allri íbúðinni.  Húsið er vel staðsett  innanlega í götu, þar
sem mikið autt svæði er á bak við það og stutt er í bæði skóla og
leikskóla. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 158,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl 17.30-18.00

Rúmgóð 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð ásamt sér geymslu í kjallara,  geymslu/auka-
herbergi í risi og bílskúr á þessum eftirsótta stað í Vesturbænum þar sem stutt er í 
alla skóla og þjónustu. Eignin er björt og rúmgóð með 2 góðum svefnherbergjum og 
gólfefni er flísar og pl.parket. Sameign nýlega tekin í gegn og hús lítur vel út að utan.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 112,4 m2

Hjarðarhagi 38    107 Reykjavííkk 45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 18.30-19.00

Rúmgóð og björt 4 herb íbúð við Fellsmúla 13 í Reykjavík. Um er að ræða eign sem 
er skráð skv f.m.r 122,1fm og er á efstu hæð í fjölbýli. Svefnherbergin eru 3 (voru 
4) rúmgóð stofa, tvennar svalir og búið að útbúa góða vinnuaðstöðu með glugga 
í þvottaherbergi. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni þar sem stutt er í alla 
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 122,1 m2

Fellsmúli 13    108 Reykjavík 44.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 17.30-18.00

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

Herbergi: 4     Stærð: 110,5 m2

Naustabryggja 57    110 Reykjavík 47.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept. kl. 17,30-18.00

Frábærlega vel staðsett efri sérhæð við Erluhóla í Reykjavík teiknaða af Kjartani Sveinssyni. 
Stórbrotið útsýni yfir borgina. Hátt til lofts í stofu, gólfsíðir gluggar, stórar stofur og fallegur 
arinn er meðal þess sem einkenna húsið. Eignin er að mestu upprunaleg . Stofurnar eru
tvær, svefnherbergi tvö (möguleiki á þriðja) og eldhúsið rúmgott með búr innaf.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 239,1 m2

Erluhólar 5    111 Reykjavík 74.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept kl. 17:00-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept. 17:30 – 18:00

Hátröð 4    200 Kópavogi

Fallegt og sjarmernandi einbýlishús byggt 1950 sem stendur á stórri hornlóð við Hátröð 
4 í Kópavogi. Húsið er á tveimur hæðum og skiptist í 5 svefnherbergi, eldhús og baðher-rr
bergi, snyrtingu og góðar stofur. Fallegur garður í rækt með sólpöllum og heitum potti. 
Eldhús hefur verið endurnýjað með innréttingum frá Axis og vönduðum tækjum, steinn er 
á borðum. Upplýsingar veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: 6     Stærð: 191,5 m2      

77.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 846-4960

Suðurhólar 30   105 Reykjavík

Góð studio íbúð með sérinngangi og góðri verönd með afgirtum sérafnotareit
sem er fallega ræktaður. Uppgert baðherbergi með upphengdu salerni, hvítum 
vaskaskáp og sturtu sem er flísalögð. Gluggi er á baðherbergi. Eldhús er stúkað af 
með hvítri innréttingu, litlu helluborði, ísskáp og borðuppþvottavél sem hefur verið
komið fyrir undir borðplötu. Uppl. veitir Hafliði fasteignasali í gsm: 846 4960

Herbergi: Studio     Stærð: 42 m2      

26.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn  25. sept. kl. 17.30-18.00

Markarflöt 18   210 Garðabæ 119.500.000

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum við 
Markarflöt í Garðabæ. Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi og 
gestasalerni, allt sérsmíðað frá Brúnás. Húsið stendur á 1100 fermetra
lóð. Fallegt útsýni og möguleikar til stækkunar.  Húsið er skráð 291,7
fm að meðtöldum rúmgóðum 56,7 fm bílskúr. Að auki eru óskráð 
rými á neðri hæð sem æfingaherbergi. Fallegt og rúmgott einbýlishús 
á eftirsóttum stað á Flötunum í Garðabæ. Þar sem stutt er í skóla,
leikskóla , fallegar göngu- og hjólaleiðir og alla helstu þjónustu
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 291,7 m2

Þorgeir Helgi Lilja

520 9595
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OPIÐ HÚS þriðudaginn 24. sept kl. 17.30-18.00

Gyðufell 10    111 Reykjavík 31.900.000

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ. Íbúðin 
skiptist í rúmgóðu stofu með útgengi á yfirbyggðar suðursvalir, 2 svefnherbergi, rúmgott 
eldhús og endurnýjað baðherbergi með baðkari og upphengdri sturtu. Fallegt harðparet á 
gólfum.  Stutt í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og aðra þjónustu í hverfinu
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 83.2 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 17:30 – 18:00

Hólmgarður 45   108 Reykjavík 42.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fjórbýli.
Íbúðin skiptist í forstofu, rúmgóða og bjarta stofu, eldhús með vandaðri hvítri
innréttingu, flísalagt baðherbergi með hvítri innréttingu og sturtuklefa, tvö rúmgóð
svefnherbergi auk þess opið svefnrými í holi. Góður geymsluskúr á sameiginlegri
lóð og pallur. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 81,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 18:30-19:00

Bakkasel 10   109 Reykjavík 77.900.000

Fallegt og vel við haldið raðhús, auka íbúð í kjallara með sérinngagni, bílskúr og sérmerkt 
stæði á plani. Húsið er á tveimur hæðum úr kjallara er útgengi í bakgarðinn. Aðal íbúðar 
hlutinn skiptist í forstofu, 3-5 herbergi, gestasnyrtingu, baðherbergi, stofur, eldhús með 
búrgeymslu innaf og þvottahúsi. Sérinngangur er í kjallara með vel búinni 2-3ja herbergja
íbúð. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 279,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept. kl.17:.30 - 18:00

Kleifarsel 14   109 Reykjavík 54.900.000

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 7 herbergja íbúð á 2 hæðum. Íbúðin skiptist í 
neðri hæð með forstofu, flísalagðri gestasnyrtingu, eldhúsi með vandaðri hvítri
innréttingu og steinn á borðum, sjónvarpsherbergi og stofu, léttur stigi upp á efri
hæð með 5 svefnherbergjum, fatarými og baðherbergi, þvottahús innan íbúðar.
Eign í sérflokki. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 138,5 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25. sept kl. 17:30 -18:00

Fiskakvísl 9   110 Reykjavík 69.900.000

Mjög falleg íbúð á 2. hæð ásamt fullbúinni studioíbúð í kjallara og
bílskúr. Íbúðin er mjög rúmgóð á tveimur hæðum. Svefnherbergi 
eru 3 á hæðinni og 1-2 í risinu, Eldhús með vandaðri innréttingu og
stórum borðkrók, stofa er björt með fallegum arni og aukinni lofthæð,
útgengi á stórar s-svalir úr eldhúsi og stofu, baðherbergi með sturtu 
og baðkari, þvottahús með geymsluhillum. Í kjallara er vel búin stu-
dioíbúð með góðri innréttingu og baðherbergi með flísalagðri sturtu. 
Innangengt er úr sameign í bílskúrinn. Sameign er snyrtileg og húsið
fengið gott viðhald, gluggaskipti fóru fram sumar 2019.  

Uppl. veitir Þóra fasteignarsala í gsm: 822 2225 

Stærð: 208,6 m2      

67.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 692-3344

Sörlaskjól 30    107 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja risíbúð með bílskúr í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbæ Reykjavíkur þar sem náttúran og hafið er í göngufæri. Um er að ræða rúmgóða
risíbúð sem er skráð 64,5 fm, en er um 80 fm að gólffleti þar sem hún er undir súð að hluta. 
húsið var málað að utan og múrviðgert árið 2015, búið er að endurnýja vatnslagnir og skolp 
var lagfært árið 2007. Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 3     Stærð: 95,7 m2      

47.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 17:30 - 18:00

Holtsvegur 25     210 Garðabææ

Eignin er laus við kaupsamning. Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð 
með miklu útsýni yfir Urriðavatn og inní Hafnarfjörð. Alls er eignin 95,9 fm, þar af er 
geymsla í sameign 7,6 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi 
og baðherbergi. Sérinngangur af svölum og sérstæði í lokaðri bílageymslu.
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 3     Stærð: 96 m2      

53.900.000

pp ý g g g

67.900.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 692-33444

Hjallabraut 3    220 Hafnarfirði

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í Norðurbænum við Hjallabraut 
3 í Hafnarfirði.  Íbúðin er skráð samtals 98,9 fm, ásamt 6,5 fm geymslu í sameign. Íbúðin 
skiptist þannig: rúmgott anddyri, eldhús, stofu/borðstofu, baðherbergi, hjónaherbergi og 
barnaherbergi.Suðursvalir og góð staðsetning. 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 3     Stærð: 98,9 m2      

37.900.000

67.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept. kl. 19:00 - 19:30

Garðatorg 4c    210 Garðabæ

**Eignin er laus við kaupsamning**Glæsileg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
annarri hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Alls er eignin 108 fm, þar af er geymsla 
í sameign 7,4 fm. Yfirbyggðar svalir sem fylgja íbúðinni eru 8,5fm og snúa í norð-austur. 
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi m/þvottaherb, eldhús, borðstofu og stofu ásamt 
tveimur rúmgóðum svefnherbergjum. Uppl. veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 3     Stærð: 108 m2      

56.900.000

67.900.000Hörðukór 1   203 Kópavogi

íbúð á tíundu hæð með stórbrotnu útsýni í glæsilegu 
ogii. Alls er eignin 98 fm, þar af er geymsla í sameign 7,5 

uð/vestur svalir með flísum á gólfi. Myndavélasími í sameign og 
u. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 3       Stærð: 98 m2      

46.900.000

67.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 692-3344

Hólmagrun 1    550 Sauðárkrókur

Sjö herbergja hús við Hólmagrund á Sauðárkróki. Húsið er skráð 224,6 fm með
sérinngangi og skiptist þannig:  Fjögur til fimm svefnherbergi, stofa og tvö eldhús, 
þvottahús, geymsla og tvö baðherbergi. Til greina kemur að selja íbúðirnar tvær
sem eru í húsinu saman eða í sitt hvoru lagi.
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 7     Stærð: 150 m2      

Tilboð

pp ý g g g

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl.17.30 – 18.00

Öldugrandi 3   107 Reykjavík 44.900.000

Skemmtileg íbúð með stæði í kjallara, á eftirsóttu svæði í jaðri Reyk-
javíkur við bæjarmörk og miðbæ Seltjarnarness, í nýuppgerðu húsi,
endurmúrað að utan og málað, nýtt járn, rennur, niðurföll og handrið
o.fl. Íbúðin er rúmgóð og björt og afar falleg 3ja herbergja á 2. hæð,
með svölum til suðvesturs. Íbúðin er tóm, nýmáluð og yfirfarin eftir
að eigandinn flutti úr henni. Gengið er inn í húsið frá sameiginlegum 
garði/porti milli húsanna. Frábær staðsetning í göngufjarlægð frá
fjölþættri þjónustu í miðbæjarkjarna Seltjarnarness. Afhending við
kaupsamning. 
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 

Herbergi: 3     Stærð: 79,3 m2        Bílakjallari

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 26. sept. kl. 17:30-18:00

Langholtsvegur 155   104 Reykeykjavíja k 39.900.000

Mjög góð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og stórum afgirtum sérafnotareit með 
timburverönd til suðurs. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með hvítri innréttingu, baðherbergi
með flísalagðri sturtu og hvítri innréttingu, flísar á gólfi og hluta veggja, tvö svefnherbergi
og stofa með gólfsíðum glugga og rennihurð út á verönd, vandað harðparket á gólfum. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 77,7 m2

Glæsileg og björt 3ja herbergja íbúð
húsi við Hörðukór í Kópavogii. 
fm. Yfirbyggðar 9 fm suð/v
húsvörður í húsinu. Íbú
og þvottahús.  Up

Herbergi: 3     Stærð: 98 m2  

46.900.000

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept. kl. 17:30-18:00

Ásbraut 5   200 Kópavogur

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á jarðhæð með útgengi út á suðurverönd. Búið er að
endurnýja baðherb. gólfefni og innihurðir. Þrjú svefnherbergi. Eldhús með hvítri
innr. og góðum borðkrók. Þvottahús í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu.
Endurnýjaðar skólplagnir.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 90,8 m2      

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 17:30-18:00

Bugðulækur 18    105 Reykjavík

Björt 2ja-3ja herb. íbúð í kjallara. Mikið endurnýj. þríbýli:skolplagnir,dren, þakjárn,
flestir gluggar, nýlega múrviðgert og málað að utan. Baðherb. endurn., allar 
ofnalagnir endurn. og nýtt parket á gólfi. Gott eldhús, rúmg. svefnherb. og rúmg.
stofa með stórum gluggum. Barnaherb./geymsla með glugga. Sameiginl.þvot-
tahús. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2-3     Stærð: 86,5 m2      

41.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl: 18:00-19:00

Óðinsgata 4   101 Reykjavík

Falleg og björt, mikið endurnýjuð 6 herbergja rishæð (4 hæð) í mjög góðu húsi á
þessum sívinsæla stað. Góðar suð/vestur svalir með einstöku útsýni yfir miðborgi-
na og út á miðin. Eignin skiptist í : gang, stofu, borðstofu, eldhús, búr/þvottahús,
4 herbergi, baðherbergi og geymslu.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 118,5 m2      

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24 sept. kl: 18:00-18:30

Vesturberg 191   111 Reykjavík

Mjög vel skipulagt 6 herbergja 186fm einbýlishús með 3 herbergja aukaíbúð í 
kjallara ásmt 28,9fm bílskúr, samtals : 214,9fm. Eignin skiptist í : forstofu, eldhús,
borðstofu, stofu, baðherbergi, fjögur herbergi og bílskúr. Aukaíbúð skiptist í :
eldhús, alrými, baðherbergi og tvö herbergi.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 24,9 m2      

74.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25 sept. kl: 17:45-18:30

Úlfarsbraut 68   113 Reykjavík

Stór glæsilegt 210,5fm 6 herbergja parhús á pöllum innréttað á vandaðan máta.
Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, stofu, borðstofu, 3 herbergi, 2 baðherbergi,
þvottahús, 2 geymslur og bílskúr. Góðar suður svalir með fallegu útsýni. Húsið er
mjög fallega innréttað, bjart og opið. Suð/vestur garður afgirtur. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 210,5 m2      

88.000.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24 sept. kl: 17:00-17:30

Hrafnhólar 6   111 Reykjavík

Mikið endurnýjuð 82,6fm 3 herbergja íbúð á 4 hæð með yfirbyggðum svölum.
Fallegt útsýni. Eigninni fylgir 25,8fm bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, yfirbyggðar svalir, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, geymslu ásamt
25,8fm bílskúr, samtals : 108,4fm. Yfirbyggðar svalir. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 108,4 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25. sept. kl: 17:00-17:30

Þórðarsveigur 26   113 Reykjavík

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

Stærð:  114,2 m2      

49.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 26. sept. kl: 17:00-17:30

Glaðheimar 14a    104 Reykjavík

Mjög vel staðsett 3 herbergja íbúð á miðhæð í litlu fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í 
: forstofu, eldhús, stofu, borðstofu (auðvelt að breyta í herbergi), hjónaherbergi, 
baðherbergi og geymslu. Endurnýjað bað,eldhús, innihurðir og gólfefni. Eignin er
laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: x     Stærð: xxx m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. sept. kl. 17:00-18:00

Lyngás 1 E-F-G-H   210 Gbæ 47,9–63,9 millj.

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ steinsnar frá
skólum, íþróttamiðstöð og sundlaug. Um er að ræða vel skipulagðar 
3-5 herbergja íbúðir með vönduðum innréttingum frá AXIS innrét-
tingasmiðju. Hluti íbúða eru tilbúnar til afhentinga við kaupsamning.
Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. Glæsilegur skjólgóður garður
verður á milli hosanna. Einstklega barnvænt umhverfi. 
    
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-5     Stærð: 82,8 - 125 m2        Bílakjallari     

æ

NÝJAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í GARÐABÆ

4ra
herb.

3ja
herb.

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 27

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

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

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

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

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

HRINGIÐ í fasteignasala 
og bókið skoðun!

EFSTALEITI 23 
ÍBÚÐ 218
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 35.900.000

t i l

STUDÍÓ-ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. sept. kl. 18:30-19.00

Dalsbyggð 3   210 Garðabæ

Eins herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli með sérinng. Endurn. þak og þakkantur á
húsinu. Garður eignaskiptur og sérafnot af bílastæði á sameiginl. lóð. Svefnrými
opið við stofu. Gott eldhús, endurn.að hluta og baðherbergi með flísal.sturtu, tengi
fyrir þvottavél. Nýtt harðparket á íbúðinni. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 1     Stærð: 44,7 m2      

25.900.000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844 6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



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

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Davíð Ólafsson.  
lögg. fasteignasali

S. 896-4732

Holtsvegur við Meðalfellsvatn.
86,4 fm. sumarhús við Meðalfellsvatn í Kjós.  rekin hefur 
verið ferðaþjónusta í tveimur húsum auk gestahúss.  Góða 
aðkoma og góðir tekjumöguleikar. Góð staðsetning og næg 
bílastæði.  Verð. 32  m. 

Nýbýlavegur. 
Mjög vel staðsett og falleg 67 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli 
við Nýbýlaveg í Kópavogi.  Eikarparket á gólfum.  Þvottahús 
inn af eldhúsi.  Björt stofa og stórar svalir í suður.  Húsið er í 
góðu viðhaldi.  Góð bílastæði. Garður í góðri rækt.   
Verð.  33,8 m. 

Sumarhús við Sogið. 
Glæsilegt heilsárshús á steyptum grunni.  Samtals 169 
fm.  Skiptist í íbúðarhús á tveimur hæðum sem er 117.9 
fm.  Útihús með heitum potti og þvottahúsi inn af, 10,7 
fm. og bílskúr 40.4 fm.  Allt mjög vandað með góðum 
innréttingum. Kjarrivaxið land.  Verð. 49.7 m. 

Austurströnd á Seltjarnarnesi. 
Falleg 86 fm. 3ja. herb. íbúð á 7. hæð í vinsælu fjölbýli v 
á Nesinu.  Góðar innréttingar.  Eikarparket og baðhergi allt 
flísalagt.  Stórar yfirbyggðar svalir í suður.  Stæði í bílahúsi. 
Gott útsýni.  Laus strax. 

Dalatangi í Mosfellsbæ. 
Glæsilegt 87 fm. raðhús á vinsælum stað í rólegu og 
skjólgóðu hverfi Mosfellsbæ.   Góðar innréttingar.  Parket 
og flísar. Allt fyrsta flokks. Útgengt á sólpall í suður. Fallegur 
garður í góðri rækt.  Afar snyrtileg og falleg eign.   Laus 
strax.  Verð.   48,9 m.  

Þverholt í Mosfellsbæ.
Vel staðsett og skipulögð 88 fm. 3ja. herb. íbúð á jarðhæð í litlu 4. íbúða fjölbýli.  2 góð herbergi og flott baðherbergi. Sér 
garður. Næg bílastæði.  Fallegt umhverfi.  Verð. 36.8 m. 

BREKKUGATA 22-24, 210 GARÐABÆ

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Sigrún Ragna 
Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteigna-
sali
Sími: 773-7617
sigrun@tingholt.is

Vegna mikillar sölu undanfarið þá vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá. Komum og verðmetum 
samdægurs þér að kostnaðarlausu.

Fullbúnar109,5 m2, fjögurra herbergja lúxus íbúðir tvíbýlishúsi sérsmíðaðar 
innréttingar úr reyktri eik.Parket á gólfum flísar á votrýmum.Upþvottavél og 
ísskápur fylgja Lóð er fullfrágengin þar sem bílaplan er með hitalögn í göngu-
leið.Sólpallur fylgir neðri hæðunum, og tvennar svalir efri hæðunum  
Tvö bílastæði á lóð fylgja hverri eign og fer staðsetning stæðanna eftir því 
hvor hæðin tekur bílskúrinn sem er 30 fermetrar. Húsið og efnisval þess er 
sérstaklega hannað til þess að halda viðhaldi í lágmarki.
Verð 49,5 miljónir  en 56,5 ef bílskúrinn er tekin með.

LEIRDALUR 15-21  260 REYKJANESBÆR   

OPIÐ HÚS 23. SEPTEMBER FRÁ 17:30 – 18:30

Bæjarlind 14  |  201 Kópavogur  |  822 5588  |  tingholt.is

Einstakur möguleiki á að fá einkafund með talsmanni EBK, Anders Ingemann Jensen, um 
uppsetningu á EBK sumarhúsum á Íslandi. Á fundinum verður farið yfir byggingarferlið, kost-
naðaráætlanir og allt það sem viðkemur því, að fá nýtt EBK sumarhús byggt á íslandi.

Fimmtudaginn 26. sept. og föstudaginn 27. sept. 2019 – Báða dagana frá kl. 10-17
Fundarstaður og stund: Stepp ehf., Ármúla 32, 108 Reykjavík

Nauðsynlegt er að panta fundartíma gegnum netfangið aj@ebk.dk, í síma +45 4020 3238 eða 
á vefnum ebk-hus.is. Anders talar dönsku og ensku.

EBK HUSE A/S hefur meira en 43 ára reynslu í uppsetningu á sumarhúsum, 
þar sem dönsk hönnun og gæði eru í fyrrirúmi. EBK hús eru meðal hinna 
leiðandi á markaðinum með 4 deildum í Danmörku, 3 í Þýskalandi, 1 í Noregi 
og 1 í Svíþjóð. Við höfum líka margra ára reynslu í að byggja á Íslandi, í 
Þýskalandi, Færeyjum, Svíþjóð og Noregi.

Bókið fund með EBK í Reykjavík, sérsniðin að ykkar óskum

EBK HUSE A/S, Skovsøvej 15, DK-4200 Slagelse
Anders Ingemann Jensen, Sími +45 4020 3238, Netfang: aj@ebk.dk
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28
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Hefur þú hug á að byggja nýtt sumarhús?

WWW.EBK-HUS.IS

DÖNSK HÖNNUN 
OG ARKITEKTÚR

               

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

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

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

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

FASTEIGN Í GRAFARVOGI 
ÓSKAST TIL LEIGU

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Guðmundur Erlingsson og Magnús Heiðarsson vinna af fagmennsku hjá Rafstjórn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARIInniloft hefur veruleg áhrif á 
starfsumhverfi fólks og lélegt 
inniloft er algengasta umkvört-

unarefni starfsfólks á vinnu-
stöðum, segir Magnús Heiðarsson 
hjá Rafstjórn.

Rafstjórn sérhæfir sig í upp-
setningu, stillingu og viðhaldi á 
öllum tegundum hita-, kæli- raka- 
og loftræstikerfa. Fyrirtækið hefur 
umboð fyrir stjórnbúnað hita-
kerfa frá Sauter og eru starfsmenn 
sérþjálfaðir með áratuga reynslu 
og sækja reglulega endurmenntun.

„Rétt stillt hitakerfi getur haft 
lykiláhrif á ánægju, afköst og 
vellíðan starfsfólks, auk þess að 
hafa verulegan sparnað í för með 
sér varðandi orkukostnað,“ segir 
Magnús.

„Til húshitunar á íslenskum 
heimilum eru ofnakerfi algeng-
ustu hitakerfin en á síðari árum 
hafa gólfhitakerfi færst í aukana 
sem og loftræstikerfi sem eru nær 
eingöngu notuð til hitunar og loft-
skipta í fyrirtækjum, stofnunum, 
verslunar- og iðnaðarhúsnæði,“ 
upplýsir Magnús.

Rannsóknir sýni að óæskileg 
hækkun hita í vinnurýmum geti 
dregið úr afköstum um allt að 15 
prósent.

„Til að starfsfólki finnist hitastig 
vera við hæfi þarf að vera sam-
ræmi á milli lofthita, áreynslu og 
klæðnaðar. Í kyrrsetustörfum 
verður fólk næmara fyrir hita-
breytingum og sé of kalt bregst 
líkaminn við með aukinni vöðva-
spennu. Við það aukast efnaskipti 
og líkamshiti helst stöðugur en 
erfiðara verður að hreyfa fingur, 
vinnuhraði minnkar og hætta 
á mistökum eykst,“ útskýrir 
Magnús.

„Verði of heitt í vinnurými 

slaknar á vöðvum og svitamyndun 
eykst. Þá færist drungi yfir marga 
sem dregur úr andlegri og líkam-
legri færni, líkur á mistökum 
aukast og nokkurrar vanlíðunar 
gætir, sérstaklega höfuðverks. 
Flestum þykir svo þægilegast 
ef hitastig er frá 21 til 23°C við 
kyrrsetustörf en á móti kemur að 
flestu fólki þykir óþægilegt ef hita-
breytingar yfir daginn verða meiri 
en 4°C,“ upplýsir Magnús.

Kælikerfi
Með tilkomu stærri og fleiri glugga 
á íslenskum skrifstofubyggingum 
hefur þörf fyrir kælingu vegna 
sólarálags aukist verulega.

„Rafstjórn hefur um árabil 
séð fyrirtækjum, stofnunum og 
heimilum fyrir kælingu á heitum 
rýmum eins og tölvurýmum, 
rofaherbergjum, skrifstofum og 
heimilum,“ upplýsir Magnús.

Rafstjórn er með umboð fyrir 
kælitæki frá þýska framleiðand-
anum Stulz.

„Öll kælitæki sem við setjum 
upp byggja á kælivökva og kæli-
pressu (varmadælu). Þau eru 
því ekki háð hita utanhúss, svo 
framarlega sem hiti fer ekki yfir 
40°C, en einnig eru mörg tækjanna 
vatnskæld,“ útskýrir Magnús.

Ekki sé sama hvort kæld séu 
herbergi með tækjum eða herbergi 
þar sem fólk er.

„Þar sem fólk dvelur þarf sér-
staklega að huga að hávaða og 
útliti. Rafstjórn býður úrval kæli-
tækja sem uppfylla þetta tvennt 
og í sumum tilfellum hentar vel 
að fella kælitækin inn í falskt loft, 
hafa þau á vegg og eða taka niður 
ofna og setja kælitæki í staðinn. 
Flest kælitæki má einnig nota til 
hitunar og hafa þau verið sérstak-

Gott inniloft bætir 
afköst og ánægju
Rafstjórn sérhæfir sig í traustum og 
orkusparandi hita-, kæli-, raka- og 
loftræstikerfum. Rannsóknir sýna að 
gott og heilnæmt inniloft hefur bein 
áhrif á ánægju, afköst og vellíðan. 

Hér á landi er algengast að 
þetta sé gert með því að 
setja upp viftu eða blásara 

sem sogar út loft, en það vill 
gleymast að það sem er sogað út 
kemur inn annars staðar, til dæmis 
inn um glugga og fleira. Það loft 
getur líka verið óhreint og kalt 
sem þýðir að undirþrýstingur er í 
íbúðinni.

Úlfar Óli Sævarsson, tæknilegur 
ráðgjafi hjá Hitatækni ehf., segir að 
þær loftræsisamstæður sem þeir 
bjóði séu með varmaendurvinnslu 
sem nýtir allt að 92% af varma 
loftsins sem verið er að kasta út. 
Auk þess er fersklofti blásið inn 
sem nýtir þann varma og jafnvægi 
í loftmagni sem er sogað út og 
blásið inn. Jafnvel örlítill yfir-
þrýstingur er hafður til að forðast 
að ryk, skordýr og frjókorn komist 
inn í rými.

Eins og er er ekki hlutfalls-
lega mikið af íbúðarhúsnæði 
á Íslandi komið með loftræsi-

Ferskt og hreint loft með loftræsisamstæðu
Loftræsisamstæður eru settar upp í flest hús í nágrannalöndunum vegna kröfu sem sett er fram 
í reglugerð fyrir íbúðir. Í öllum íbúðum þarf að lofta út frá baðherbergi og eldhúsi hið minnsta.

Úlfar Óli Sævarsson, tæknilegur ráðgjafi hjá Hitatækni ehf., segir fyrirtækið 
hafa áratugareynslu af sölu á loftræsikerfum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

lega hönnuð til að vera staðsett í 
svefnherbergi og því einstaklega 
hljóðlát,“ segir Magnús.

Í tölvurýmum er hentugast að 
notast við kæliskápa sem eru sér-
hannaðir til kælingar á þess háttar 
rýmum.

„Þótt útlit og hávaði skipti ekki 
eins miklu máli og í mönnuðum 
rýmum leggur Stulz mikið upp úr 
því að kæliskáparnir séu fallegir 
og fyrirferðarlitlir, með hávaða 
og rekstrarkostnað í lágmarki og 
mikið rekstraröryggi,“ upplýsir 
Magnús.

Loftræstikerfi
Til að inniloft verði starfsfólki ekki 
til ama þarf að veita fersku lofti 
inn í vinnurými og tryggja góða 
loftræstingu.

Magnús segir æskilegt að 15 til 
20 rúmmetrar af fersku lofti berist 
hverjum starfsmanni á klukku-
stund en tölurnar séu þó háðar 
stærð rýmis og fjölda starfsmanna.

„Tæknilega fullkomin vélræn 
loftræstikerfi geta bæði kælt loft 
og hitað, en einnig bætt raka í 
loftið sem um það fer,“ upplýsir 
Magnús. „Verði dragsúgur til ama, 
þegar köldu lofti er blásið inn, er 
hægt að vinna gegn því með því að 

hita upp loftið. Þannig má spara 
orku með því að nota varmaskipta 
því þá er heitt loft á útleið notað 
til að hita upp kalda loftið sem er 
dregið inn,“ segir Magnús.

Hönnun og uppsetning vél-
rænna loftræstikerfa krefst 
sérfræðikunnáttu til að uppfylla 
kröfur sem þarf til að árangur 
verði góður og hvorki gæti drag-
súgs né orkusóunar.

„Best er að hafa inntak loft-
ræstikerfa á þaki bygginga, 
fjarri útblástursopi eða öðru 
sem mengað getur loftið,“ segir 
Magnús. „Í ljós hefur komið að 
mikill ávinningur er að því að vera 
með reglubundið, fyrirbyggjandi 
viðhald loftræstikerfa til að koma 
í veg fyrir mikinn og óvæntan 
kostnað, viðhalda verðgildi þeirra 
og halda í góðu ástandi.“

Rakakerfi
Rafstjórn býður tvær gerðir raka-
tækja sem eru sérstaklega hönnuð 
til að halda hæfilegum loftraka í 
innilofti.

„Með loftraka er átt við hlut-
fallslegt magn vatnsgufu í and-
rúmsloftinu. Raki er mældur og 
gefinn upp sem hundraðshluti 
rakamagns sem getur verið í loft-
inu við tiltekið hitastig, en hækki 
hitastigið getur loftið geymt meiri 
vatnsgufu,“ útskýrir Magnús.

Í köldu lofti sé næstum engin 
vatnsgufa.

„Þess vegna mælist lágt raka-
stig innanhúss á veturna. Kalt loft 
berst inn, eða er blásið inn með 
loftræstikerfi, það síðan hitað upp 
og sé raka ekki bætt við lækkar 

rakastig loftsins. Því er alla jafnan 
frekar þurrt loft á Íslandi á veturna 
en mun rakara á sumrin,“ segir 
Magnús.

Að jafnaði veldur loftraki ekki 
óþægindum en þó getur lítill 
loftraki valdið ertingu í augum, á 
vörum og í öndunarfærum.

„Yfir árið getur loftraki sveiflast 
frá 20 prósentum yfir vetrar-
tímann til allt að 60 prósent að 
sumarlagi. Venjulega finnur fólk 
ekki fyrir rakabreytingunum en 
fari hiti yfir 24°C upplifir fólk að 
loftið sé þungt og þvingandi, ekki 
síst ef loftraki er 50 prósent eða 
meiri á sama tíma.“

Hér á landi hafa enn ekki verið 
settar reglur um rakastig á vinnu-
stöðum.

„Með hækkandi hitastigi og 
auknu vinnuálagi aukast slæm 
áhrif loftraka á líðan starfsmanna. 
Því meiri loftraki; því hærri virðist 
hitinn vera,“ segir Magnús.

Hann bendir á að ítrasta hrein-
lætis þurfi að gæta þar sem raka-
tæki eru notuð svo ekki berist frá 
þeim sýklar og sveppagróður.

„Rafstjórn býður upp á tvær 
gerðir rakatækja sem eru sérstak-
lega hönnuð til að halda hæfi-
legum loftraka í innilofti. Annars 
vegar er það gufurakatæki sem 
sýður vatn og nýtir gufuna til að 
auka raka í innilofti og hins vegar 
Ultrasonic-rakatæki sem byggir á 
annarri tækni og myndar hárfínan 
úða sem blásið er í inniloftið.“

Rafstjórn er í Stangarhyl 1a. Sími 
587 8890. Sjá nánar á rafstjorn.is

Óæskileg hækkun 
hita í vinnurým-

um getur dregið úr 
afköstum um allt að 15 
prósent.

samstæður. Úlfar segir að verið 
sé að byggja stóra blokk núna á 
höfuðborgarsvæðinu sem verður 
með þessa tegund loftræsingar, 
og á hjúkrunarheimili á Selfossi 
og á Akureyri er verið að bjóða út 
verkefni þar sem sett verður upp 

stök samstæða fyrir hvert einasta 
rými. „Það tryggir bæði ferskt 
loft, stöðugan hita fyrir heimilis-
fólkið og minni mengun að utan, 
það er ryk, skordýr og frjókorn. Í 
löndunum í kringum okkur eru 
varla byggð ný hús án þess að setja 

upp svona kerfi en þetta er farið 
að ryðja sér til rúms hér á landi. Ég 
er sannfærður um að þetta verði 
staðalbúnaður í öllu húsnæði í 
framtíðinni.“

Úlfar segir að best sé að koma 
kerfinu fyrir í húsum þegar verið 
er að byggja þau, það er hins vegar 
hægt að setja þau upp í eldra hús-
næði. „Það fer svolítið eftir hverju 
húsi fyrir sig hversu auðvelt er að 
koma þeim fyrir eftir að þau eru 
byggð, það þarf að meta hvert hús-
næði fyrir sig.“

Hjá Hitatækni ehf. er hægt að 
kaupa flest öll tæki og íhluti sem 

þarf til að setja upp loftræsikerfi. 
Hjá fyrirtækinu er einnig hægt að 
fá ráðgjöf um hönnun og upp-
setningu en fyrirtækið er í góðum 
samskiptum við iðnaðarmenn og 
hönnuði sem það getur mælt með 
í verkið.

Hitatækni hefur yfir 33 ára 
reynslu af sölu á hlutum tengdum 
stýribúnaði, hitastýringum og 
loftræsingu. „Við höfum í mörg ár 
selt loftræsikerfi fyrir skrifstofu-
húsnæði, hótel og allt mögulegt. Á 
slíkum stöðum þarf oft mjög stór 
kerfi. Við seldum nýlega stæður í 
verkefnið í Katrínartúni sem verið 
er að klára, þar eru kerfi í öllum 
stærðum. Við útveguðum loftræsi-
samstæður og allar stýringar fyrir 
Fosshótel í Reykjavík, sem er eitt 
f lottasta hótel landsins. Þann-
ig að við höfum mikla reynslu af 
þessu í stærri verkefnum og viljum 
nú einnig aðstoða einstaklinga 
og fjölskyldur við að koma upp 
kerfum á sín heimili,“ segir Úlfar.

Ég er sannfærður 
um að þetta verði 

staðalbúnaður í öllu 
húsnæði í framtíðinni.
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Fyrirtækið Rými selur fyrst 
og fremst fallega ofna í fínni 
kantinum, hitapanela sem 

sinna geislahitun í híbýlum og loft-
skiptakerfi, sem eru frábær nýjung í 
loftræstingu.

„Rými selur vönduð þýsk loft-
skiptakerfi, en slík kerfi hafa verið í 
miklum vexti síðasta áratuginn eða 
svo,“ segir Þorsteinn Þorsteinsson, 
sölustjóri hjá Rými. „Þau eru mjög 
hljóðlát, en loftskiptin virka þannig 
að bæði heitt og kalt loft sem kemur 
inn er sent í gegnum varmaskipti. 
Heitara loft hitar þá kaldara og 
öfugt, eftir þörfum,“ segir Þor-
steinn. „Það munar bara einni 
gráðu á loftinu sem kemur inn 
og fer út. Þannig er hægt að halda 
jafnvægi í hitastigi loftsins og spara 
bæði hita og orku.“

Það er svo hægt að breyta öllum 
stillingum með forriti í símanum og 
til dæmis tímastilla kerfið, þannig 
að maður komi heim úr vinnunni í 
hreint og ferskt loft.“

Lækkar kostnað, minnkar þrif
Heimir Finnsson pípulagninga-
meistari setti upp loftskiptakerfi 
á heimili sínu og er afar ánægður 
með kerfið.

„Þetta þrælvirkar. Maður losnar 
til dæmis alltaf við alla matarlykt út 

Alltaf ferskt loft á heimilinu

Það fer ekki mikið fyrir loftskiptakerfinu í loftinu á stofunni hjá Heimi, þar 
sjást aðeins þessi litlu göt í loftinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Ívar Guðlaugur Ingvarsson, jarð-
fræðingur og stofnandi Ingeto, 
hefur starfað að margvíslegri 

rannsóknarvinnu á jarðvegi og 
sjó á Íslandi. Allar rannsókn-
irnar miða að því að sækja orku úr 
umhverfinu fyrir varmadælur með 
ýmsum lausnum. Rannsóknirnar 
hefur Ívar meðal annars unnið 
í samstarfi við Die Friedrich-
Alexander háskólann í Erlangen-
Nürnberg þar sem hann stundaði 
meistaranám, Rehau í Þýskalandi 
og Orkustofnun. „Við fengum sýni 
víðsvegar frá í Evrópu og mældum 
varmaeiginleika jarðvegsins við 
mismunandi aðstæður. Rannsókn-
in beindist að því að sækja orku úr 
jarðvegi. Ég komst meðal annars 
að því að íslensku sýnin sýndu 
fram á öðruvísi gildi en víða í Evr-
ópu,“ segir Ívar. „Til að búnaðurinn 
virki sem best þurfa fyrst að fara 
fram ýmsar rannsóknir,“ bendir 
hann á. „Áhersla var lögð á að nýta 
tækni og búnað sem góð reynsla er 
komin á en með varmadælum er 
hægt að sækja orku á umhverfis-
vænan hátt sem þar að auki eykur 
orkusparnað hjá neytendum.“

Ingeto býður upp á mikið úrval 
af varmadælum og búnað til 
að gera þær skilvirkar, svo sem 
lághitaofna, stýribúnað og loft-
hreinsikerfi. Öll kerfin eru hönnuð 
með þarfir viðskiptavinar að 

leiðarljósi. Ingeto sér um að hanna 
kerfin í samstarfi við notendur, 
framleiðendur, hönnuði og verk-
fræðinga, allt eftir því hvað á við 
í hvert skipti. Rafson ehf. sér um 
sölu, uppsetningu og þjónustu en 
einnig eru þjónustuaðilar úti um 
allt land. „Varmadæla ein og sér 
er ekki töfralausn, hlutirnir þurfa 
að passa saman en þá er átt við 
hitastýringu, hringrásardælur, 
loftflæði og síðast en ekki síst þarf 
kerfið að vera sniðið að notand-
anum sjálfum. Eins fer það eftir 
aðstæðum hvar þörfin er mest. Oft 
er hægt með réttri stýringu á ofna-
kerfi að lækka orkukostnað um 
30% jafnt á heimilum sem vinnu-
stöðum,“ útskýrir Ívar.

„Ingeto býður upp á bestu 
mögulegu lausnir hverju sinni. Við 
sérhæfum okkur í sölu og þjónustu 
á vörum frá leiðandi merkjum í 
Evrópu og eigum sterkt tengslanet 
við framleiðendur. Við setjum 
aðstæður og óskir viðskiptavina 
í fyrsta sæti og leitumst ávallt við 
að finna hagstæðustu lausnina,“ 
bætir Ívar við. „Við vinnum með 
ýmsum fyrirtækjum, meðal 
annars fjölda verkfræðistofa. 
Allir birgjar sem við verslum við 
eru evrópskir en meðal þeirra 
er Dimplex í Þýskalandi sem er 
annað tveggja fyrirtækja í heim-
inum sem komu fyrst með varma-

dælur á almennan markað.“
Ívar og samstarfsfólk hans hafa 

verið að rannsaka hvernig best 
er að nota orku úr íslenskum sjó 
við Seyðisfjörð til að kynda með 
varmadælum. „Við unnum þetta 
verkefni fyrir Nýsköpunar- og iðn-
aðarráðuneytið með erlendri verk-
fræðistofu sem sérhæfir sig í slíkum 
verkefnum. Niðurstöðurnar sýndu 
þrjár mismunandi leiðir til að hita 
húsnæði á Seyðisfirði með varma-

dælum sem sækja orkuna í kaldan 
sjóinn. Þetta var í fyrsta skipti sem 
sýnt hefur verið fram á raunhæfa og 
hagkvæma aðferð til að nýta svona 
kaldan sjó í svona stóru verkefni. 
Þá teljum við nauðsynlegt að vinna 
með óháðum aðilum í stórum verk-
efnum þar sem trúverðugleiki þarf 
að vera báðum megin borðsins,“ 
segir Ívar og bendir á að gott sam-
starf hafi verið við Guðmund H. 
Sigurðsson hjá Rafson en hann sé 

með 15 ára reynslu í uppsetningu 
á varmadælubúnaði og búnaði 
honum tengdum.

„Til að tryggja sem bestu 
þjónustu verðum við með nám-
skeið á tveimur stöðum hér á landi í 
október sem verða haldin af tækni-
manni frá Dimplex. Hann mun 
sýna hvernig á að þjónusta búnað 
frá okkur eins og varmadælur, 
loftræsikerfi, stýribúnað og fleira,“ 
segir Ívar en Ingeto hefur verið með 
fjölmörg námskeið á undanförnum 
árum, bæði hér á landi og erlendis.

Ingeto hefur starfað frá árinu 
2016 og hefur vaxið mikið frá þeim 
tíma. Ívar hefur sjálfur unnið við 
orkurannsóknir frá árinu 2013.

Til að fræðast meira um ýmsa 
möguleika er varðar hitun húsa 
með varmadælum er hægt að hafa 
samband við Ívar hjá Ingeto í síma 
888 3361 eða Rafson. Þá er hægt að 
skoða vöruúrval á heimasíðunni 
www.ingeto.eu.

Raunhæf lausn til að lækka hitakostnað
Fyrirtækið Ingeto sérhæfir sig í hönnun á dælukerfum í samstarfi við Rafson ehf. Fyrirtækið býð-
ur margvíslegar lausnir er varða varmadælur og ofnakerfi. Gæði og fagmennska eru í fyrirrúmi.

Ívar Guðlaugur frá Ingeto og Guðmundur frá Rafson ehf. á Seyðisfirði. 

Rými selur loft-
skiptakerfi sem 
geta séð heimil-
inu fyrir fersku 
og góðu lofti og 
lækkað kynding-
arkostnað, geisla-
hitunarkerfi og 
gullfallega ofna.

af heimilinu á 10-15 mínútum eftir 
eldamennsku því það er stöðugt 
að koma ferskt loft inn í húsið,“ 
segir Heimir. „Á morgnana er líka 
alltaf ferskt loft í öllu húsinu þó að 
gluggar hafi verið lokaðir á meðan 
fólk svaf, því það myndast ekkert 
þungt loft. Það sama gildir ef maður 
hefur verið að heiman í hálfan 
mánuð og allir gluggar hafa verið 
lokaðir á meðan. Annar kostur, 
sem ég sá ekki fyrir, er að það berst 
miklu minna ryk inn í íbúðina, sem 
minnkar þörfina fyrir þrif.

Maður þarf í rauninni aldrei að 
opna glugga frekar en maður vill,“ 
segir Heimir. „Varmaskiptakerfið 
tryggir líka að kyndikostnaður í 
húsinu verður rosa lítill.

Þetta ætti bara að vera staðal-
búnaður í öll hús,“ segir Heimir.

Ný aðferð við hitun  
sem sparar orku
„Við seljum líka hitapanela sem 
eru snilldartæki, en útreikningar 
sýna að þeir spara orku um allt 
að 45 prósent. Panelarnir senda 
frá sér hitageislun sem hitar þig 
en ekki endilega allt rýmið,“ segir 
Þorsteinn. „Auðvitað hitnar rýmið 
um leið, en það er ekki tilgangur 

kerfisins. Hitamyndavélar sýna 
að hitinn verður mestur neðst og 
kalda loftið situr efst í herberginu, 
öfugt við það sem gerist vanalega.

Þetta var sett upp í 23 metra 
hæð í nýju flugskýli Icelandair og 
svínvirkar þar,“ segir Þorsteinn. 
„Annar góður kostur við þessa 
hitunaraðferð er að skýlið kólnar 
til dæmis ekki mikið þó að það sé 
opnað. Hitablásaraloft myndi allt 
leita út og hitastigið falla, en hitinn 
er kominn aftur mjög fljótt þegar 
svona geislun er notuð. Þessi tækni 
hefur líka verið að koma inn í skrif-
stofubyggingar hægt og rólega og 
það er einnig hægt að láta kerfið 
taka inn kalt vatn, en þá virkar það 
jafn vel og loftræsting til að kæla 
loftið.“

Fallegir ofnar í öll rými
„Við seljum líka ýmsar gerðir af 
ofnum til að prýða heimili, en útlit 
ofnanna er tekið inn í hönnun 
rýmanna sem þeir eiga að prýða,“ 
segir Þorsteinn. „Það eru nokkur 
dæmi um vel heppnaða nýtingu 
á slíkum ofnum í Reykjavík, til 
dæmis á Exeter hótelinu, Grill-
markaðnum og á nýja Hilton 
hótelinu í Hafnarstræti.“

fyrir öll tölvurými og gagnaver

Kæling

Stangarhyl 1A • 110 Reykjavík • Sími 587 8890 • rafstjorn.is

Við tökum út 
og þjónustum 

kæli- og  
loftræsti-

kerfi

Hismið

FRETTABLADID.IS 

á frettabladid.is
hlustaðu þegar þér hentar
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Deildu körfunni
Þú getur deilt innkaupakörfunni 
með fjölskyldu eða vinum.

Þú ferð aldrei til baka
Prófaðu að kaupa matinn á netinu. Þú ferð aldrei til baka.

Betra úrval og þjónusta stórmarkaðsverði!

Síðasti söludagur
Á síðunni sérðu alltaf síðasta 
söludag vörunnar.

Umhverfisvænir pokar
Þú færð matinn í fjölnota pokum 
sem við getum sótt með næstu 
pöntun sem við sendum þér.

Einfalt að leita
Þú getur leitað að vörum eða 
skoðað vöruflokka. Þægilegt.

0 kr. heimsending
Þegar þú kaupir fyrir 5.900 kr. 
eða meira er heimsendingin frí.

Sent samdægurs
Þú getur fengið matinn innan 
þriggja klukkustunda eða þegar 
þér hentar.



Þjónusta

 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.

 Húsaviðhald

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

 Önnur þjónusta

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

 Spádómar

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

Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

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

 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 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.

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.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

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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Frakkastígsreitur 1.172.1
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 4. september 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 12. 
september 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.172.1, Frakkastígsreits, 
vegna lóðanna nr. 33, 33A, 33B, 35 og 37 við Laugaveg og 4 við Vatnsstíg. Í breytingunni felst að húsin á 
Laugavegi 33, 33B og 35 verði gerð upp í upprunalegri mynd, heimilað verði að rífa Laugaveg 33A, húsin 
við Laugaveg 35 verði hækkuð um eina hæð, timburhúsið að Laugavegi 35 verði lengt til austurs og leyft 
verði að byggja fjórlyft hús á baklóð. Húsið að Laugavegi 37, sem stendur við götu helst óbreytt, en gert er 
ráð fyrir að gamalt timburhús á baklóð Laugavegs 37 verði flutt, nýlegt steinhús á baklóð rifið og nýtt hús, 
þriggja hæða með kjallara, reist í staðinn. Einnig er gert ráð fyrir að timburhúsið við Vatnsstíg 4 verði rifið og 
nýtt hús, þrjár hæðir með tveggja hæða risi, byggt í staðinn. Deiliskipulagið heimilar byggingu bílageymslu 
undir þeim hluta lóðanna, þar sem ekki standa friðuð hús. Breytingar verða á lóðarstærðum. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Skúlagata 26, 28 og 30
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 4. september 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 12. 
september 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi vegna lóðanna nr. 26, 28 
og 30 við Skúlagötu. Fyrir Skúlagötu 26 felst breytingin í megin atriðum í stækkun byggingarreits og 
lóðar, breyttri aðkomu að bílakjallara, hækkun hámarks hæðar úr 60 m í 66,5 m til að koma fyrir þakformi, 
tæknirýmum, útsýnissvæði og flutningi á spennistöð út að Vitastíg. Fyrir Skúlagötu 28 felst breytingin í 
betri skilgreiningu flóttastiga og breyttum bíla- og hjólastæða kröfum.  Fyrir Skúlagötu 30 felst breytingin í 
breyttum bíla- og hjólastæða kröfum. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 23. september 2019 til og með 4. nóvember 2019. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 4. nóvember 2019. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 23. september 2019
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Frystir

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

 
Vegg kælar 
og frystar
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Timeworn  
Hammerwood 
Harðparket, 8mm, 
1285x192mm 
Hörkustuðull AC4/32 
20 ára ábyrgð

1.994kr/m2
0113641
Almennt verð: 2.695kr/m2

Tilboð

26%

AUKA 30% afsláttur*
*reiknast á kassa

MARKAÐS- 
DAGAR

Vinnur þú

Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, 
hvort sem um ræðir baðherbergi, stofu, eldhús 
eða annað. Settu myndina á Instagram og 
merktu #bykoheimili19

Föstudaginn 27. september verður heppinn 
vinningshafi tilkynntur. Að auki verða valdir 
aukavinningshafar sem fá 35.000 kr. inneign  
í Hólf & Gólf.

Soffía Dögg Garðarsdóttir hjá Skreytum 
hús og Egill Ásbjarnarson hjá Suitup verða 
gestadómarar og hægt er að fylgjast með 
leiknum á www.skreytumhus.is, á facebook 
síðu BYKO og Instagram.

100.000kr. 
inneign í Hólf & Gólf?

25%
afsláttur

af allri Gjøco 
innimálningu

9l.

Tilboðsverð
Interiør 10
Lyktarlítil vatnsþynnanleg 
akrýlinnimálning. Þekur vel 
og gefur slitsterkt yfirborð 
sem auðvelt er að þrífa. 
Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu.

7.871
80602709

Almennt verð: 10.495    

Frábæ
rt

 v
er

ð!
 Gerðu verðsam

anburð!

Verð 
á lítra

875

Litur mánaðarins 

Gullbrá

Það er ekkert mál að mála!

  Komdu og  
gramsaðu!
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verk áhugaverðra mynd-
listarmanna sem hafa vakið 
mikla eftirtekt þrátt fyrir 
skamman listferil og því náð 
langt á sínu sviði. Það er mjög 
ánægjulegt að heyra að fólk 
sem kemur hingað inn talar 
um það hvað þetta sé vandað 
og áhugavert gallerí.“

Ævintýraleg verk
Í hópi listamannanna er 
Kristjana S. Williams sem 
býr í London og rekur þar 
stúdíó sitt. „Hún er mennt-
aður grafískur hönnuður og 
hefur vakið mikla athygli og 
fengið einstaklega áhugaverð 
tækifæri víða um heim vegna 
sérstöðu verka sinna. Verk 
hennar eru til dæmis seld í 
Harrods, Liberty og Victoria 
and Albert Museum. Þá hefur 
hún unnið fyrir Louboutin, 
Coldplay, The Shard London 
og Ólympíuleikana í Ríó. 
Verk hennar eru bæði litrík og 
ævintýralega og hafa fangað 
athygli almennings sem og 
þekktra hönnuða sem hafa 
leitast við að fá hana í sam-
starf að undanförnu.

Við höfum sannarlega 
fundið að verk hennar vekja 
mikla athygli hér í Galleríinu 
sem og erlendis,“ segir Gunn-
ella.

Í hópnum eru systurnar, 
Sigrún og Ólöf Einarsdætur. 
„Sigrún er einstakur gler-
listamaður og hafa umfjall-
anir um verk hennar birst 
í erlendum fagtímaritum. 
Systir hennar Ólöf er einnig 
áhugaverður textíllistamað-
ur og þekkt víða erlendis,“ 
segir Laufey. „Þær hafa einn-
ig unnið verk saman og þá 

vinnur Sigrún með glerið 
og Ólöf með textílinn og úr 
þeirri samvinnu skapast ein-
stakir skúlptúrar.“

Enn einn listamanna Gall-
erísins er Jón Baldur Hlíðberg 
en frummyndir hans úr verð-
launabókinni Flóru Íslands 
eru þar til sölu ásamt f leiri 
verkum hans.

Svona koma myndirnar
Gunnella hefur lengi verið 
starfandi í myndlistinni 
og alþekktar eru glaðlegar 
fígúrur hennar i íslensku 
landslagi. Hún er spurð hvort 
hún hafi tekið eftir því að fólk 
kemst beinlínis í gott skap við 
að horfa á myndir hennar. „Ég 

heyri það oft frá fólki og sé 
þegar það skoðar myndirnar 
að það brosir út að eyrum. 
Það er enginn fyrirfram 
ákveðinn ásetningur hjá mér 
að mála svona en svona koma 
myndirnar til mín,“ segir hún.

„Ég vinn í marga listmiðla,“ 
segir Laufey. „Þegar ég fæ 
hugmynd leita ég að efni sem 
hæfir henni. Ég hef unnið 
verk mín í leir, með olíu og 
akrýl, nýtt mér möguleikann 
á blandaðri tækni og finnst 
innsetningar heillandi list-
form. Ég einbeiti mér að því 
að láta hugsjón og efnisval 
haldast í hendur í mínum 
verkum.“
kolbrunb@frettabladid.is

Það er mjög ánægjulegt 

að heyra að fólk sem 

kemur hingað inn talar 

um það hvað þetta sé 

vandað og áhugavert 

gallerí.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs 

eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

Bjarna Eyjólfs Guðleifssonar
náttúrufræðings,  

Hamratúni 1, Akureyri,  
áður Möðruvöllum í Hörgárdal.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Lyfjadeildar 
Sjúkrahússins á Akureyri og Kristnesspítala fyrir góða 

umönnun og hlýju í garð okkar allra.

Pálína Sigríður Jóhannesdóttir
Brynhildur Bjarnadóttir  Sigurður Ingi Friðleifsson
Brynjólfur Bjarnason
Sigurborg Bjarnadóttir  Jónatan Þór Magnússon
Sigríður Bjarnadóttir  Brynjar Þór Hreinsson

og afabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jónatan Ólafsson
Lindasíðu 2, Akureyri,

lést sunnudaginn 15. september. 
Útför hans fer fram frá Glerárkirkju 

þriðjudaginn 24. september kl. 13.30.  
Blóm og kransar eru afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast 

hans er bent á minningarsjóð Björns Rúnarssonar:  
Banki 0354-13-200686, kt. 141251-3259.

Sigrún Halldórsdóttir
Rögnvaldur Jónatansson Ásdís R. Jónsdóttir
Ólafía Jónatansdóttir Haukur Konráðsson
Sigurdríf Jónatansdóttir Björn J. Sighvatz
Brynjar Bragason Anna Þ. Ingólfsdóttir
Kristján Hálfdánarson Jóhanna S. Hansen
Rúnar Hálfdánarson Inga Helga Björnsdóttir
Daði Hálfdánsson Ráðhildur Stefánsdóttir

afa- og langafabörn.

Laufey og Gunnella í hinu nýstofnaða galleríi. Í bakgrunni er verk eftir þá síðarnefndu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hér má sjá verk eftir Kristjönu S. Williams en verk hennar hafa vakið athygli víða um heim.

Ný tt galler í, 
G a l l e r í i ð , 
var nýlega 
o p n a ð  á 
Skólavörðu-
stíg 20, en 

þar sýna og selja sextán 
myndlistarmenn verk sín. 
Blaðamaður mælti sér mót 
við tvo þeirra, Gunnellu 
Ólafsdóttur og Laufeyju Jens-
dóttur.

„Við höfum langflest unnið 
að myndlistinni í mörg ár 
og því eru hér þaulreyndir 
my nd list ar menn,“ seg ir 
Gunnella. Nokkur gallerí eru 
á Skólavörðustíg en Gunnella 
segir hópinn ekki hræðast 
samkeppnina. „Við erum nýj-
asta galleríið og teljum okkur 
vera að styrkja flóruna. Nú er 
Skólavörðustígurinn orðinn 
listagallerísgatan í Reykja-
vík.“

„Við ætlum að byggja 
okkar sérstöðu á því að 
bjóða fyrst og fremst áhuga-
verða myndlist,“ segir Lauf-
ey. „Þegar við hófum þetta 
ævintýri okkar ákváðum 
við að vanda vel val þeirra 
listamanna sem yrðu með 
verk sín í galleríinu. Hér má 
finna verk eftir myndlistar-
menn sem hafa starfað lengi 
að listsköpun sinni sem og 

Vilja styrkja myndlistarflóruna
Nýtt gallerí hefur 
verið opnað á 
Skólavörðustíg. Þar 
selja 16 myndlistar-
menn verk sín.

Myndlistarmenn 
Gallerísins
Ása Heiður   
- blönduð tækni
Gunnella   
- olíumálverk
Erna Jónsdóttir   
– skúlptúr, leirlistaverk
Jón Baldur Hlíðberg 
 - vatnslitaverk
Kolbrún Friðriksdóttir  
- olíumálverk
Kristjana S. Williams  
- blönduð tækni 
Laufey Jensdóttir  
- skúlptúr, grafíkverk 
   og blönduð tækni 
Margrét Zóphóníasdóttir 
- olíumálverk 
Ólöf Einarsdóttir  
- textílverk  
- blönduð tækni 
Óskar Thorarensen  
- vatnslitaverk 
Sara Vilbergsdóttir  
- olíumálverk og skúlptúr 
Sigrún Einarsdóttir 
 – Gler í Bergvík, glerverk,
    blönduð tækni 
Sigurður S. Magnúsarson 
- olíumálverk 
Thomas Fleckenstein  
- ljósmyndaverk 
Vilborg Gunnlaugsdóttir  
- vatnslitaverk 
Þorgrímur A. Einarsson  
- olíumálverk
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Allt fyrir bílinn

Varahlutir í bílinn

Tímareimar og 
vatnsdælur

Kerti,  háspennukefli, 
kveikjuþráðasett, 
súrefnisskynjarar og 
loftflæðiskynjarar

Rafgeymar

Demparar, 
gormar og 
stýrisendar

S i l l i hf | Sí i 52

Hemlahlutir

Kúplingar

Verksmiðjuábyrgð á  þínum bí l  er tryggð með 
vottuðum varahlutum frá  Sti l l ingu

Smursíur



LÁRÉTT
1 góna
5 pípa
6 aðgæta
8 árans
10 skóli
11 hola
12 hrikt
13 stólpi
15 sköpun
17 véla

LÓÐRÉTT
1 kanna
2 langvinn
3 tímabils
4 örðu
7 blóðhiti
9 taminn
12 mylja
14 málmur
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 glápa, 5 rör, 6 gá, 8 ansans, 10 fg, 11 
gat, 12 marr, 13 stoð, 15 tilurð, 17 narra.
LÓÐRÉTT: 1 grafast, 2 löng, 3 árs, 4 agnar, 7 
ástríða, 9 agaður, 12 mola, 14 tin, 16 rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Dueball átti leik gegn Jones á 
Ólympíuskákmótinu 1974. 

1...He1! 2. Bxe1 (2. Hxe1 Rf2+). 
2...Rb2! 0-1. Björgvin Víglunds-
son var í gær Íslandsmeistari 
öldunga (+65). Júlíus Friðjóns-
son og Áskell Örn Kárason urðu 
í 2.-3. sæti. Páll G. Jónsson fékk 
verðlaun fyrir bestan árangur 
80 ára og eldri, Jón Kristinsson 
fyrir bestan árangur 75 ára og 
eldri og Bragi Halldórsson fyrir 
bestan árangur 70 ára og eldri. 

www.skak.is:  Íslandsmót 
öldunga.   

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

Suðaustan og austan 
5-13 m/s, en 13-18 
með suðurströndinni. 
Rigning með köflum, 
einkum um landið 
sunnanvert. Hiti víða 12 
til 18 stig. Hægari vindur 
á morgun. Yfirleitt þurrt 
á norðanverðu landinu, 
en væta um tíma í 
öðrum landshlutum.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Spenn-
andi mál 

í dag, 
Egill?

Já! Ég verð með 
umfjöllun um nýju 
norsku samtíma-
sinfóníuna Hyss!

Sem reyndist vera 
skammstöfun fyrir 

Helvítis Yngissveinar 
Satans-Sameinaðir!

Ó, er það? Reyndu 
að gúgla 

þetta!

Ókei, 
kannski eru 
bókasöfn 
ekki alveg 

úrelt.

Mér finnst ég vera 
svo feit.

Ekki 
vera 
kjáni! Þú ert 

ekki feit, 
mamma...

... þú ert 
bara gömul!

Takk fyrir 
hughreystinguna.

Dæs
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EKKERT
BRUDL

Bónus Súpur
1-1,2 kg, 5 tegundir

kr./stk.1.598 Foreldað
Aðeins að hita

Sparaðu
tíma og fyrirhöfn

Guðlaug notar form og efni níunda og tíunda áratugarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verkin sýna merkin 
er fyrsta einkasýn-
ing Guðlaugar Míu 
Eyþórsdót t u r f rá 
því hún lauk mast-
ersnámi sínu frá frá 

Koninklijke Academie í Gent, Belg-
íu, á síðasta ári. Hún rak um tíma 
sýningarrými í Antwerpen ásamt 
sex íslenskum myndlistarmönnum. 
Þessa stundina dvelur hún á Íslandi.

Um þessa sýningu, sem stendur 
til 28. september í Harbinger, segir 
hún: „Á sýningunni vinn ég með 
ýmis kunnugleg stef úr íslenskum 
hversdagsleika, ég hef verið að 
grandskoða þau form sem byggja 
upp nærumhverfi okkar eins og 
stigaganga, gluggasyllur og anddyri, 
þau form, efni og liti sem þar má 
finna og ég svo endurraða í skúlp-
túrum. Úr verða ný sambönd byggð 
á kunnuglegum stefjum fyrir áhorf-
endur að kanna. Ég nota form og efni 
níunda og tíunda áratugarins, svo á 
sýningunni má finna efnisleg for-
tíðarstef sem tengja áhorfendur við 
aðra tíma og aðra efniskennd en þá 
sem umkringir okkur í nútímanum.“

Vísanir í virkni
Í því samhengi nefnir Guðlaug titil 
sýningarinnar, Verkin sýna merkin: 

„Titillinn gefur eins konar leið-
beiningar um hvernig skoða megi 
sýninguna, þar sem verkin gefa hver 
og eitt hlutverk sitt til kynna. Á sýn-
ingunni velti ég fyrir mér ætluðum 
hlutverkum verka og áhorfanda, 
hvernig áhorfandinn getur haft áhrif 
á upplifum sína og annarra á verk-
unum. Verkin hér á sýningunni bera 
öll með sér vísanir í einhverja virkni 
eða hlutverk og það er áhorfandans 
að koma auga á það, hvort sem það 
er með því að snerta, setjast eða jafn-
vel drekka og borða. Þannig virkjar 
áhorfandinn sýninguna og verður 
um leið þáttur af henni.“

Eitt verkanna á sýningunni minnti 
blaðamann á eins konar ofn en í ljós 
kom að listamaðurinn var þar með 

stigahandrið í huga. „Þú nefnir ofn 
og þetta verk minnir svo sannarlega 
á ofn þótt ég hafi verið innblásin af 
stigahandriði,“ segir Guðlaug. „Fólk 
kemur hingað inn og einn sér eitt-
hvert ákveðið samhengi í einu verki 
meðan annar gestur sér eitthvað allt 
annað. Báðir eiga þó sameiginlegt að 
vísa í þessi hversdagslegu stef sem 
sýningin snýst um.“

Ekkert bannað
Meðal annarra verka er verkið Hvar 
er klukkan, falið verk sem er þó 
stærsta verk sýningarinnar, vatns-
tankur sem er jafnframt skúlptúr 
sem myndlistarkonan smíðaði 
og virkar fullkomlega, og snakk-
skúlptúr fyrir gluggakistur, í henni 
má finna jarðhnetur með teikn-
uðum andlitum sem gestir mega 
borða. „Á þessari sýningu geta 
áhorfendur fengið sér að borða og 
drekka, sest niður og tekið sér pásu 
en þó er þátttaka fólgin í hverri hvíld 
þar sem skúlptúrarnir virkjast í 
leiðinni. Þannig ráða áhorfendur 
því sjálfir hvort og hvernig þeir taka 
þátt í sýningunni,“ segir Guðlaug. 
„Sumir eru hikandi og óvissir, vita 
ekki hvort þeir megi snerta verkin 
eða borða en svo eru aðrir sem vaða 
beint í allt, setjast niður og snerta og 
gera allt sem þeir vilja. Hér er nefni-
lega ekkert bannað.“

Sýningin stendur til 28. september í 
Harbinger, Freyjugötu 1.

Stef úr hversdagsleika 
Guðlaug Mía Eyþórsdóttir heldur sína fyrstu einkasýningu í 
Harbinger á Freyjugötu. Þar er hægt að horfa, borða og snerta.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Á SÝNINGUNNI VELTI 
ÉG FYRIR MÉR ÆTL-

UÐUM HLUTVERKUM VERKA OG 
ÁHORFANDA, HVERNIG ÁHORF-
ANDINN GETUR HAFT ÁHRIF Á 
UPPLIFUM SÍNA OG ANNARRA Á 
VERKUNUM.

Verk Karólínu hreif gagnrýnandann.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

TÓNLIST

Verk eftir Ingibjörgu Ýr Skarp-
héðinsdóttur, Karólínu Eiríks-
dóttur, Kaiju Saariaho og Judith 
Weir.

Flytjendur: Helen Whitaker, Matt-
hildur Anna Gísladóttir og Guðný 
Jónasdóttir.
Norðurljós í Hörpu 
sunnudaginn 15. september

Mozart þoldi ekki þverf lautuna, 
eins og hann nefnir í bréfi til föður 
síns, en neyddist samt til að semja 
fyrir hana. Hljóðfærið hefur þó 
þróast töluvert síðan hann var 
uppi, og nú er miklu auðveldara að 
spila hreint á hana. Til eru alls kyns 
ódýrir brandarar um flautuna sem 
örugglega eru upprunnir frá þeim 
tíma sem f lautan var hjáróma og 
óhrein. Hér er einn: Af hverju gekk 
kjúklingurinn yfir götuna? Svar: Til 
þess að f lýja f laututónleikana...

Á tónleikunum í Norðurljósum í 
Hörpu á sunnudaginn var f lautan í 
aðalhlutverki, og engir kjúklingar 
sáust hlaupa út úr salnum. Helen 
Whitaker spilaði fallega, það var 
helst fyrsta verkið sem vakti upp 
spurningar. Þetta var Iða eftir 
Ingibjörgu Ýr Skarphéðinsdóttur, 
lagræn tónsmíð, einföld í uppbygg-
ingu. Tónmálið byggðist töluvert á 
endurtekningum, sem þó voru ekki 
þreytandi. Whitaker lék tónlistina 
fremur varfærnislega, og drama-
tískar andstæður hefðu mátt vera 
betur útfærðar. Það vantaði snerpu 
í túlkunina, sem gerði að verkum að 
tónsmíðin virkaði dálítið f löt.

Magnað verk Karólínu
Kannski var um streitu að ræða, 
sem oftast er verst í upphafi tón-
leika, því eftir þetta var leikur 
Whitaker hinn prýðilegasti. Næst 
á dagskránni var verk eftir Karól-
ínu Eiríksdóttur sem hét Stjörnu-
muldur og er í fjórum köf lum. Af 
einhverjum ástæðum voru hér bara 
f luttir kaflar nr. 1, 3 og 4. Sennilega 
var þetta besta atriði tónleikanna. 
Matthildur Anna Gísladóttir spilaði 
með flautuleikaranum og var leikur 
hennar einstaklega vandaður og 
fágaður, þrunginn sannfærandi 
tilf inningu. Samspil hennar og 
Whitaker var frábært, sérstaklega 
í hröðum fyrsta þættinum, sem 
krefst gífurlegrar nákvæmni.

Almennt talað var tónlistin hríf-
andi, mikið um heillandi kulda-
lega hljóma og leitandi hendingar 
sem sköpuðu skemmtilega annar-
lega stemningu. Píanórullan var 
sérstaklega falleg og margbrotin. 
Gaman var t.d. þegar einhverjum 
hlut hafði verið komið fyrir á bassa-
strengjum hljóðfærisins, sem lét 
suma tónana hljóma eins og úr ein-
hverju undarlegu slagverki. Þetta 

er tónlist sem mann langar til að 
heyra aftur.

Áhrifalítill dauði
Nokkuð síðri var Couleurs du vent 
eftir Kaiju Saariaho, sem Whitaker 
spilaði ein. Tónlistin samanstóð af 
alls konar blæstri og öðrum áhrifs-
hljóðum sem samkvæmt tónleika-
skránni áttu að tákna þverrandi 
lífsanda deyjandi manns. Verkið 
var lítið annað en runa af effektum, 
sem urðu f ljótt leiðigjarnir. Mús-
íkin náði aldrei almennilegu risi, 
og fyrir bragðið var dauðinn í lokin 
ekki sérlega áhrifamikill.

Þrískiptur einleikur
Lokatónsmíðin, Several Concer-
tos, eftir Judith Weir, var meira 
spennandi, en þar bættist Guðný 
Jónasdóttir sellóleikari í hópinn. 
Titillinn vísaði til þess að hljóð-
færaleikararnir þrír skiptust á 
einleikshlutverkinu. Einhver einn 
spilaði með miklum tilþrifum en 
hinir léku þá undirleik á meðan. 
Verkið var á margan hátt áheyri-
legt, en það var dálítið yfirborðs-
legt. Alls konar hápunktar virkuðu 
þvingaðir, eins og tónskáldið hefði 
í raun ekkert að segja með öllum 
glæsileikanum. Tónlistin var þó 
vel f lutt, gaman var að heyra í Guð-
nýju, sem lék af innlifun og tækni-
legu öryggi, rétt eins og hinir.

Tónleikaskráin var bara eitt 
blað, og vísað var til vefslóðar 
fyrir megintextann. Þetta er slæmt 
fyrirkomulag. Tónleikaskráin er oft 
hluti af tónlistarupplifuninni. Eitt 
og annað vekur forvitni á meðan 
maður er að hlusta, og þá er gott að 
lesa sér til. Það að þurfa að kveikja 
á símanum til þess arna truf lar 
nálæga tónleikagesti, sem eyði-
leggur fyrir öllum. Þannig var uppi 
á teningnum nú.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Yfirleitt góður f lutn-
ingur, en tónlistin var misjöfn.

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Allir geta dansað
11.05 Seinfeld
11.25 Divorce
11.55 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
16.05 Lego Master
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.20 Veður
19.25 Gulli byggir
20.00 Grand Designs. The Street
20.50 Suits
21.35 The Righteous Gemstones
22.10 Snatch
22.55 60 Minutes
23.40 Succession
00.40 A Confession
01.30 The Deuce
02.30 Greyzone
03.15 Greyzone
04.00 Greyzone
04.45 Greyzone
05.30 The Detour
05.55 The Detour
06.20 The Detour

19.10 Mom
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Schitt’s Creek
21.15 Empire
22.00 Who Do You Think You Are?
23.00 Peaky Blinders
00.00 Claws
00.45 The Big Bang Theory
01.05 Mom
01.30 Tónlist

11.20 Where To Invade Next
13.20 Dare To Be Wild
15.05 Love and Friendship
16.40 Where To Invade Next
18.40 Dare To Be Wild
20.25 Love and Friendship
22.00 Wonder Woman
00.20 All I See Is You
02.10 How to Talk to Girls at Par-
ties
03.50 Wonder Woman

08.00 Sanderson Farms Cham-
pionship  Útsending frá Sanderson 
Farms Championship á PGA móta-
röðinni.
11.00 BMW PGA Championship 
 Útsending frá BMW PGA Cham-
pionship á Evrópumótaröðinni.
16.00 Sanderson Farms Cham-
pionship
19.00 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
19.55 BMW PGA Championship

08.15 Dagur í lífi landans  Fyrsti 
Landaþáttur vetrarins, sem er 300. 
þáttur Landans, verður með allt 
öðru sniði en venjulega. Þátturinn 
verður í beinni útsendingu í heilan 
sólarhring og umsjónarmenn 
verða á ferðinni um land allt. Við 
skoðum atvinnulíf, félagslíf og 
mannlíf og reynum að sýna sem 
allra mest af því sem drífur á daga 
landans á einum sólarhring. Út-
sendingin hefst á aðalrás RÚV en 
færist yfir á RÚV 2 að klukkutíma 
liðnum. Við lok hefðbundinnar 
dagskrár hefst útsendingin aftur á 
aðalrásinni og verður þar fram að 
upphafi hefðbundinnar dagskrár 
á mánudeginum, en þá heldur 
útsendingin áfram á RÚV 2. Hægt 
er að fylgjast með útsendingunni í 
heild á RÚV 2.
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli 
18.08 Minnsti maður í heimi 
18.09 Símon 
18.14 Refurinn Pablo 
18.19 Letibjörn og læmingjarnir 
18.26 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 Jos 
Nesbø hefst sex mánuðum eftir 
lok fyrstu þáttaraðar. Noregur en 
enn undir hernámi Rússa og for-
sætisráðherra Noregs hefur verið 
sendur í útlegð til Svíþjóðar þar 
sem hann leitar leiða til ná aftur 
tökum á landi sínu. Aðalhlutverk: 
Henrik Mestad, Eldar Skar og Ane 
Dahl Torp. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Robert Frank. Ekki blikka 
 Heimildarmynd um ljósmyndar-
ann og kvikmyndagerðarmanninn 
Robert Frank sem er af mörgum 
talinn einn mesti áhrifavaldur í 
þróun ljósmyndunar á seinni hluta 
tuttugustu aldar, en ljósmynda-
bók hans „The Americans“ frá 
árinu 1958 er talin tímamótaverk. 
Leikstjóri: Laura Israel.
23.40 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.
00.40 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
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

08.20 Cagliari - Genoa  Útsending 
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
10.00 New England Patriots - New 
York Jets  Útsending frá leik í NFL
12.00 Seattle Seahawks - New 
Orleans Saints  Útsending frá leik 
í NFL
14.10 KR - FH  Útsending frá leik í 
Pepsi Max deild karla.
15.50 Pepsi Max Mörk karla
17.20 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
17.50 Spænsku mörkin   Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
18.20 ÍBV - FH  Bein útsending frá 
leik í Olís deild karla.
20.20 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
20.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
21.15 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar í umsjón Henrys 
Birgis Gunnarssonar.
22.45 Valur - Selfoss  Útsending 
frá leik í Olís deild karla.
00.15 Juventus - Hellas Verona 
 Útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

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 Þrjár tónlistar-

konur
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 Kora og Kiran
15.00 Fréttir
15.03  Kíkt út um kýraugað. Um 

Jóhann Sigurjónsson
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
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
00.00Fréttir
00.05Næturútvarp 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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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
VELTITÆKNI

119.900 kr.
NÚ Á TILBOÐSVERÐI

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN 

Einn besti 
skrifstofu-
stóllinn fyrir
bakveika

Skrifstofustólarnir frá Wagner hafa heldur betur slegið 
í gegn, enda hafa fjölmargir fagaðilar og einstaklingar 
mælt sérstaklega með þessum frábæru stólunum.
Ólafur Gunnar Guðlaugsson barnabókahöfundur er 
einn þeirra.

   „Ég hef unnið sem 
grafískur hönnuður, 
barnabókahöfundur og 
teiknari í nærri 30 ár. 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.“

Hirzlan Skrifstofuhúsgögn eru 
þessa dagana með sérstakt 
tilboðsverð á hinum rómuðu 
Wagner skrifstofustólum, þeir 
einu sem eru með Dondola® 360° 
veltihreyfingu á setu. Hreyfingin 
miðar að því að létta álag á bakið 
og styrkja það.  

Ólafur Gunnar Guðlaugsson

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

ÁÐUR Á 189.900

-36%



Snæfríð Þorsteinsdóttir, Sigrún Lilja, Nanna Ólafsdóttir og Guðrún Edda voru prúðbúnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mikil eftirvænting 
var fyrir þessari 
fyrstu sýningu 
ársins hjá dans-
f l o k k n u m 
og ja f n f r a mt 

fyrstu sýningu leikársins í Borgar-
leikhúsinu og komust færri að en 
vildu. Verk Katrínar hafa verið 
sýnd víða um Evrópu ásamt því 
að hún hefur verið danshöfundur 
í sýningum hjá Þjóðleikhúsinu, 
Theatre Republique í Danmörku, 
Íslensku óperunni og Toneelgroep 
í Amsterdam. Var góður rómur 
gerður að sýningunni á föstudag og 
vakti sviðsmynd Evu Signýjar Ber-
ger sérstaka lukku en hún sá einnig 
um búninga dansara og er þetta í 
fimmta sinn sem þær Katrín og Eva 
leiða saman hesta sína. Katrín lýsir 
verkinu sem lífveru og líkama hóps 
sem fléttast saman, hlustar og leitar 
að samstöðu í gegnum endurteknar 
umfaðmandi athafnir í hreyfingum 
og söng, sem skapar þannig samhug 
og nánd sín á milli. 
bjork@frettabladid.is

Fyrsta frumsýning ársins 
Hið nýja íslenska 
verk Þel eftir Grímu-
verðlaunahafann 
Katrínu Gunnars-
dóttur var frum-
sýnt á föstudag fyrir 
fullum sal Nýja sviðs 
Borgarleikhússins.

Nadja og 
Nanna.

Íris María Stefánsdóttir, Erna Ómarsdottir og Anna Nordal skemmtu sér vel. 

Sólbjört, 
Viktoría 

Blöndal, Erna 
Guðrún og 
Þyrí Huld.

Guðrún 
Dís Magnús-

dóttir og Ásdís 
Magnúsdóttir.

Ástrós og 
Gerður  

Guðjóns- 
dætur.

Margrét 
Hugadóttir  
og Tryggvi  

Gunnarsson.
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TAX FREE
Á ÖLLUM USA POTTUM

PLUG AND PLAY

AÐEINS ÞESSA VIKUNA

HEITIRPOTTAR.IS 
HÖFÐABAKKI 1
SÍMI 7772000

BÆNG!
TÖKUM RAÐGREIÐSLUR

VISA TIL 36 MÁN

USA 76
Stærð 196x196

4 manna

USA84
Stærð 217x217

5-6 manna

USA 93
Stærð 235x235

6-8 manna

AÐEINS 

50 stk í boði



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

MAÐUR HELDUR 
ALLTAF AÐ TIL AÐ 

VERA SÚPERSTJARNA ÞURFI 
MAÐUR AÐ VERA LEIKARI Í 
EINHVERRI HOLLYWOOD-MYND. 
ÞAÐ ER EKKI RÉTT. KONA AÐ 
FÆÐA BARN ER TIL DÆMIS 
SÚPERSTJARNA.

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

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

30–40% 
FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR!

AFSLÆTTI

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

PINNACLE
LA-Z-BOY hæginda stóll. Dökkbrúnt eða svart leður.  
Stærð: 84 x 97 x 107 cm

 143.992 kr.   179.990 kr.

 84.992 kr.  
 99.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

Stækkanlegt í 270 cm með 
tveimur 50 cm stækkunum.
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Pétur Óskar lék lögreglumanninn Tryggva í þáttunum vinsælu Ófærð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Leikarinn og tónlistar-
maðurinn Pétur Óskar 
Sigurðsson gaf út lagið 
Superstar á fimmtudag-
inn. Myndband við lagið 
var frumsýnt sama dag á 

Miami við Hverfisgötu og er Pétur 
ánægður með viðtökurnar.

Vel mætt á frumsýninguna
„Það var fullt út úr dyrum og mikið 
af góðu fólki sem mætti. Mér alla-
vega leið eins og það væri mjög svona 
innilega klappað í lokin, eins og það 
kæmi smá frá hjartanu. Þannig að 
fyrir mitt leyti þá fannst mér ganga 
mjög vel,“ segir Pétur Óskar, en hann 
gengur undir listamannsnafninu 
Oscar Leone þegar hann gefur út 
tónlist.

„Það stóð ekki til að koma með 
neitt listamannsnafn. Nafnið kom á 
fundi. Þetta er skírskotun í spagettí-
vestraleikstjórann Sergio Leone.“ 
Pétur segist lengi hafa velt því fyrir 
sér hvernig myndbandið ætti að vera 
en allt small einhvern veginn saman 
þegar hann talaði við vin sinn, leik-
stjórann og tónlistarmanninn Einar 
Egilsson.

„Við vorum undir áhrifum frá 
Once Upon a Time in Hollywood. 
Hún fjallar að hluta um spagettí-
vestra en Tarantino heldur mikið 
upp á þá og Sergio. Við vildum gera 
eitthvað mjög myndrænt og leikið,“ 

en Pétur er menntaður leikari og 
hefur starfað við það síðustu ár.

Stjörnurnar röðuðust rétt 
„Þannig að þetta er líka hugsað sem 
útrás fyrir mig eða leikarann í mér. 
Ég hafði verið að þreifa fyrir mér í 
einhvern tíma með að gera mynd-
band en svo lágu stjörnurnar allt 
í einu rétt og Einar var akkúrat á 
leiðinni til landsins frá Los Angeles.“

En um hvað fjallar lagið?
„Lagið fjallar um það að allir séu á 

sinn hátt súperstjörnur. Maður held-
ur alltaf að til að vera súperstjarna 
þurfi maður að vera leikari í ein-
hverri Hollywood-mynd. Það er ekki 
rétt. Kona að fæða barn er til dæmis 
súperstjarna. Stundum líður manni 
líka þannig, kannski keyrandi heim 

í umferð á föstudegi og líður einfald-
lega eins og súperstjörnu.“

Lagið snertir líka á eðli ástarinnar.
„Ást getur varað í eina nótt eða 

jafnvel heila eilífð. Lagið fjallar 
mikið um að lifa í núinu. Svo spilar 
tunglið líka stórt hlutverk í mynd-
bandinu.“

Ekki hættur í leiklistinni
Pétur segir að hann sé ekki að taka 
tónlistina fram yfir leiklistina og 
ætli í framtíðinni að reyna að sinna 
hvoru tveggja til jafns.

„Einmitt núna er mikið að gera 
í tónlistinni og ég er að fara strax í 
hljóðverið aftur á morgun að taka 
upp. Svo er maður að fá góða æfingu 
í að koma sér á framfæri og svona, er 
á fullu að kynna myndbandið á sam-
félagsmiðlum. Þetta er ágætis æfing 
í því.“

Pétur var með hlutverk í þætti í 
Lúxemborg sem verður frumsýndur 
eftir örfáa daga.

„Þetta eru stórir leikarar þar ytra, 
serían verður líka sýnd í Þýskalandi. 
Svo ætla ég að reyna að gefa út annað 
lag sem fyrst og myndband við. Ég 
ætla að sinna þessu báðu, ég er alls 
ekki hættur í leiklistinni. Langar 
alltaf að leika meira.“

Myndbandið er hægt nálgast á 
YouTube og lagið Superstar er komið 
á allar helstu streymisveitur.
steingerdur@frettabladid.is

Við getum öll verið 
stúperstjörnur

Pétur Óskar Sigurðsson gaf út lagið Superstar á fimmtudag. Um 
kvöldið var myndband við lagið frumsýnt. Pétur, sem er mennt-
aður leikari, stefnir á að sinna leiklistinni og tónlistinni til jafns.





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.

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Endur–
græddu!

Skilað 
og skipt!

Notkun 
fylgir!

Afsláttur af 
aukahlutum!

Besti farsímadíllinn hjá Nova!

Ellefta undur 
veraldar!

Forskráning er hafin á Nova.is

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

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

990
KR/KG

990
KR/KKGG

1.990
Verð áður:

LÍFIÐ ER
GOTTERÍ

50%
AFSLÁTTUR

990
KR/KG

1.990
Verð áður:

Til er sjúkdómur, Fatal Famili-
al Insomnia, sem dregur fólk 
til dauða. Svefnleysi ágerist 

þangað til viðkomandi hættir 
einn daginn að geta sofið. Hann á 
erfitt með að einbeita sér, verður 
gleyminn og fær ofskynjanir – 
auk þess sem kvíði og þunglyndi 
sækir á. Þótt sjúkdómurinn sé afar 
fátíður gefur hann okkur mikil-
væga innsýn í áhrif svefnleysis.

Nú eru skuggalega margir 
unglingar sem sofa einungis rúma 
sex tíma sem er langt frá því að 
vera heilbrigt þegar æskilegur 
svefntími þeirra eru níu tímar. 
Þarf engan að undra að þeir þambi 
örvandi drykki til að komast í 
gegnum daginn, sem dregur dilk 
á eftir sér. Það er auðvelt að lenda 
í vítahring svefnleysis og örvandi 
drykkja. Þegar maður fær ónógan 
svefn þá sækir maður frekar í 
örvandi efni og þegar maður er 
með of mikið af örvandi efnum í 
líkamanum þá sefur maður verr.

Örvandi drykkir innihalda 
venjulega koffín og önnur efni sem 
skerða svefngæði. Ef þú færð þér 
orkudrykk seinnipart dags þá er 
helmingur koffíns enn í blóðinu 
þegar kemur að háttatíma en 
koffín hindrar m.a. að boðefnið 
adenósín geti sagt heilanum að 
það sé kominn svefntími. Börn 
eru næmari fyrir áhrifum koffíns 
og eiga alls ekki að neyta örvandi 
drykkja enda sérðu á umbúð-
unum, ef grannt er skoðað, að þeir 
eru ekki ætlaðir yngri en 20 ára.

Það þarf ekki að vera f lókið að 
hjálpa unglingunum að sofa rótt, 
t.d. aftengja internetið á kvöldin, 
setja símtæki í lokaðan skáp og 
ræða við þau um svefn. Innf lytj-
endur örvandi drykkja geta merkt 
betur umbúðirnar með aldurstak-
marki og verslunareigendur sett 
stífari reglur um sölu til unglinga.

Þangað til næst, sofðu rótt – því 
það er fátt jafn endurnærandi og 
að vakna eftir góðan svefn.

Sofðu rótt


