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Fjöldi íslenskra vélhjólamanna klæddi sig upp í tweedföt í gær og óku þannig prúðbúnir um götur Reykjavíkur í átaki til að safna áheitafé til baráttunnar gegn krabbameini í blöðruhálskirtli og sjálfsvígum meðal karla. Er um að ræða árlegan og fjölþjóðlegan viðburð sem á ensku nefnist The Distinguished Gentleman’s Ride og gæti
útlagst sem Herramannsreið á íslensku. Vakti hersingin mikla athygli vegfarenda. Þessir þrír herramenn voru meðal þátttakenda. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Oddvitinn í borginni sagður úti í horni
Allir bæjarstjórar sem koma að samgöngusamningi ríkisins og sveitarfélaga eru Sjálfstæðismenn nema borgarstjóri. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni gagnrýnir áformin. Enn er ekki ljóst hvernig 60 milljarða sem vantar upp á fjármögnun verður aflað.
herra og samgöngu ráðherra skrifuðu undir sam komu lagið á samt
bæjarstjórum Reykjavíkur, Garðabæjar, Hafnar fjarðar, Kópavogs,
Mos fells bæjar og Seltjarnar ness
en sam komu lagið nær til fimmtán ára. Á tímabilinu verða 52,2
milljarðar lagðir í stofnvegi, 49,6
milljarðar í innviði borgarlínu og almenningssamgöngur, 8,2 milljarðar
í göngu- og hjólastíga, göngubrýr og
undirgöng og 7,2 milljarðar í bætta
um ferðar stýringu og sér tækar
öryggisaðgerðir.
Eyþór Arnalds hefur verið gagn-

30%

AFSLÁTTUR

* LEIKHÚSKORT *

4-7 sýningar og ýmis fríðindi

Eyþór Arnalds,
oddviti Sjálfstæðismanna í
borgarstjórn.

rýninn á samkomulagið og meðal
annars kvartað yfir samráðsleysi
við gerð þess. Þessu hafna f lestir
flokksfélagar hans á sveitarstjórnarstiginu. Eyþór hafi til að mynda
verið boðaður á stóran samráðsfund þann 11. september en ekki
mætt. Tveir fulltrúar Sjálfstæðis-

* LÚXUSKORT *

EÐA

40%

AFSLÁTTUR

SAMGÖNGUMÁL Þó nokkrir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnum á höfuðborgarsvæðinu
urðu fyrir vonbrigðum með viðtökur oddvita flokksins í borginni,
Eyþórs Arnalds, á nýjum samgöngusamningi ríkisins og allra
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem samþykktur var í vikunni.
Þetta herma heimildir Fréttablaðsins. Allir bæjarstjórarnir sem eiga
aðild að samkomulaginu, að Degi
borgarstjóra undanskildum, eru
samflokksmenn Eyþórs.
For sætisráðherra, fjár málaráð-

8 sýningar + og ýmis fríðindi

flokksins í sveitarstjórnum á höfuðborgarsvæðinu höfðu orð á því að
eftir því hefði verið tekið.
Sveitarstjórnarfulltrúar Sjálfstæðismanna segja efasemdir
Eyþórs um vegtolla, sem ekki hafa
verið útfærðir, ótímabærar, en af
þeim 120 milljörðum sem áætlaðir
eru í framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt samningnum
mun ríkið leggja til 45 milljarða og
sveitarfélög 15 milljarða. Gert er ráð
fyrir að sérstök fjármögnun standi
straum af 60 milljörðum króna.
Ekki liggur fyrir hvernig þeirra

fjármuna verður af lað, en fjármálaráðherra opnaði á það í ræðustól Alþingis í vikunni að til greina
kæmi að selja ríkiseignir, til dæmis
Íslandsbanka, til að mæta útgjöldunum við uppbyggingu samgöngumannvirkjana.
„Ekki er lengur deilt um samgönguvandann í höfuðborginni.
Nýundirritaður sáttmáli um framkvæmdir, ljósastýringu og umferðarmódel staðfestir að grípa þarf til
aðgerða. En fjármögnunin vekur
spurningar,“ segir Eyþór.
- ósk /sjá síðu 4
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Þúsundir sóttu Vísindavöku Rannís

Veður

Norðlæg átt, 3-10 m/s. Skýjað
og stöku skúrir á austanverðu
landinu í dag, en bjartviðri V til.
Hiti 4 til 12 stig að deginum.
SJÁ SÍÐU 16

Þurrkar settu strik í reikninginn í
laxveiðinni 2019. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lokin á lélegu
veiðisumri
STANGVEIÐI Nú er veiði lokið í langflestum laxveiðiám landsins. Lokatölur staðfesta þá mynd sem blasað
hefur við í allt sumar að laxveiðin
hefur verið afar slök. Þetta á sérstaklega við um Vesturlandið en
síður um ár á Norðausturlandi.
Sem dæmi má nefna veiðina
í Norðurá í Borgarfirði sem var
aðeins 577 laxar miðað við 1.692
laxa í fyrra. Er þetta lélegasta
veiðin í Norðurá þau 45 ár sem
upplýsingar á vef Landssambands
veiðifélaga ná til. Í Svartá í Húnavatnssýslu veiddust 57 laxar sem
er lakasta veiðin þar frá 1977. Veiði
í ám í Vopnafirði og Þistilfirði var
hins vegar mun betri. - gar

Hrap á lista um
húsnæðisverð

Um fimm þúsund og sjö hundruð manns lögðu leið sína í Laugardalshöllina á laugardag á Vísindavöku Rannís. Vísindamenn frá
háskólum, stofnunum og fyrirtækjum kynntu rannsóknarverkefni sín á lifandi hátt. Gestir gátu fengið að prófa ýmis tæki og tól sem
notuð eru við rannsóknir og spyrja vísindamennina spjörunum úr. Yngri kynslóðin var ekki síst áhugasöm. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Frelsisflokknum
refsað harkalega
AUSTURRÍKI Frelsisf lokknum var
harðlega refsað í austurrísku þingkosningunum í gær. Missti flokkurinn 19 af 51 þingmönnum sínum.
Sebastian Kurz forsætisráðherra
boðaði til kosninga vegna spillingar-

Norbert Hofer,
nýr leiðtogi
Frelsisflokksins

HÚSNÆÐISMÁL Ísland er nú í 8. sæti

í Evrópu á lista Eurostat yfir hækkanir á húsnæðisverði, með 8,2 prósent hækkun 2018. Er það lægsta
sæti Íslands frá 2011. Árið 2017 var
Ísland langefst með 19,5 prósent
hækkun.
Ísland er enn vel fyrir ofan meðalhækkun ESB-svæðisins, 4,7 prósent.
Mesta hækkunin varð í Portúgal,
Írlandi og Slóveníu, í kringum 10
prósent. Aðeins varð verðlækkun
á Ítalíu, þar sem verð hefur verið á
stöðugri niðurleið í mörg ár, og í Svíþjóð þar sem húsnæðismarkaðurinn hefur verið mjög sterkur og stóð
best af sér bankahrunið 2008. - khg

máls sem upp kom tengt fyrrverandi
leiðtoga Frelsisf lokksins, sem er
hægripopúlískur flokkur.
Íhaldsflokkur Kurz bætti við sig
11 þingsætum og er áfram stærsti
flokkurinn með 73 þingmenn. Sósíaldemókratar töpuðu 11 mönnum
en eru næststærstir með 41.
Græningjar eru sigurvegarar
kosninganna. Þeir fengu 23 þingmenn en náðu engum manni inn í
kosningunum 2017. - khg

GDANSK
31. OKTÓBER - 3. NÓVEMBER
VERÐ FRÁ

89.900 KR.
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Styrkja nemendur um
milljónir með myntsölu
Stofnun Leifs Eiríkssonar hefur veitt 420 milljónum íslenskra króna í námsstyrki á síðustu 18 árum. Stofnunin styrkir árlega um tíu nemendur til náms í
Bandaríkjunum og á Íslandi og fær hver nemandi fyrir sig þrjár milljónir króna.
SAMFÉLAG Stofnun Leifs Eiríkssonar
hefur veitt 420 milljónum íslenskra
króna í námsstyrki á síðustu 18
árum. Stofnunin styrkir árlega um
tíu nemendur til náms í Bandaríkjunum og á Íslandi og fær hver nemandi fyrir sig þrjár milljónir króna.
„Sjóðurinn varð til árið 2001 af
hugmynd Steingríms Hermannssonar, þáverandi seðlabankastjóra,
og Robert Kellogg, prófessor við
Virginíu-háskóla,“ segir Kristín
Ingólfsdóttir, formaður stjórnar
Stofnunar Leifs Eiríkssonar.
„Hugmyndin var sú að efla samskipti íslenskra og bandarískra
háskóla. Slegin var mynt, bæði
silfurdollari og þúsund króna silfurmynt, þær voru svo seldar og ágóðinn er þessi öf lugi námsmannasjóður,“ segir Kristín. Sjóðurinn
hefur veitt 3,1 milljón dollara, eða
420 milljónum íslenskra króna, í
námsstyrki til íslenskra og bandarískra nemenda sem vilja fara í
framhaldsnám.
„Fjöldi íslenskra nemenda hefur
farið í nám í Bandaríkjunum og
svo hafa Bandaríkjamenn komið
hingað í nám. Hægt er að sækja um
styrk til að fara í hvaða nám sem er í
öllum skólum hérlendis og í Bandaríkjunum,“ segir Kristín.
Jennifer Grayburn er ein þeirra
sem hlaut styrk frá stofnuninni og
segir hún að tækifærið hafi breytt
náms- og starfsferli sínum. Hún var
við nám í Viginíu-háskóla sem er
samstarfsaðili sjóðsins.
„Það var mikilvægur þáttur í
mínu námi að læra forníslensku og
það er ekki hlaupið að því að læra
hana í Bandaríkjunum,“ segir Jennifer. Hún stundaði nám á meistarastigi í miðaldafræðum við Háskóla
Íslands árið 2013–2014.

Jennifer Grayburn stundaði nám í miðaldafræðum við Háskóla Íslands.

Kristín Ingólfsdóttir, formaður stjórnar
Stofnunar Leifs
Eiríkssonar.

„Ég hefði aldrei getað gert allt sem
ég er búin að gera á mínum ferli ef
ég hefði ekki fengið styrkinn,“ segir
Jennifer. „Ég held að með því að hafa
komið hingað og fengið að læra miðaldafræði og forníslensku, hafi ferill
minn tekið allt aðra stefnu en hann
hefði annars gert,“ bætir hún við.
Jennifer naut dvalarinnar á
Íslandi og gæti vel hugsað sér að
dvelja hér meira. „Ég kynntist hérna

fullt af fólki, meðal annars Jennýju
Kristjánsdóttur, og við höfum unnið
mikið saman síðan,“ segir hún.
„Mér líkaði land og þjóð svo vel að
ég meira að segja giftist manninum
mínum hérna árið 2015, við giftum
okkur á Búðum,“ segir Jennifer,
sem er stödd hér á landi ásamt
stjórn sjóðsins og var á siglingu
um Breiðafjörð þegar blaðamaður
ræddi við hana.
„Núna er ég svo heppin að fá að
taka þátt í því að velja úr umsóknum þeirra sem sækja um styrkinn.
Þetta er eitt það mest gefandi sem
ég hef gert á mínum ferli, að fá að
taka þátt í að veita einhverjum
tækifærið sem ég fékk,“ segir hún.
birnadrofn@frettabladid.is
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Vísindasmiðjan, sem miðlar vísindum til grunnskólanema og kennara þeirra með gagnvirkum og lifandi hætti, hlaut viðurkenningu sem afhent var við opnun Vísindavöku Rannís. Jón Atli Benediktsson háskólarektor og Guðrún Bachmann, kynningarstjóri vísindamiðlunar hjá Háskóla Íslands, veittu viðurkenningunni viðtöku úr hendi Hallgríms Jónassonar, forstöðumanns Rannís.

Fjölmenni á
Vísindavöku
Um fimm þúsund og sjö hundruð manns sóttu Vísindavöku Rannís
á á laugardag í Laugardalshöll. Vísindamenn háskóla, stofnana og
fyrirtækja kynntu rannsóknarverkefni á lifandi hátt. Gestir gátu
fengið að prófa ýmis tæki og tól sem notuð eru við rannsóknir og
spyrja vísindamennina spjörunum úr. Yngri kynslóðin var ekki síst
áhugasöm. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 92647 09/19

RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

50% RAFDRIFINN*
RAV4 – verð frá: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid – verð frá: 6.190.000 kr.

Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa, stökkbreytt í útliti; glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi. RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri og auk þess kolefnisjafnaður að fullu í samstarfi við Kolvið. Kynntu þér RAV4 með sjö ára ábyrgð
hjá næsta viðurkennda söluaðila og njóttu þess að aka sporlaust til framtíðar. Orkuskiptin eru hafin.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum RAV4, 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.

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

SPORLAUS

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

*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.
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36 látnir eftir alvarlegt rútuslys Auk þeirra látnu eru níu alvarlega slasaðir en or sök slyssins
er talin vera sprungið framdekk á
rútunni.

2

Gunther hefur ekki talað við
Rachel í fimmtán ár Furðulegi
en elskulegi veitingamaðurinn
Gunther, sem elskaði Rachel
Green úr hæfilegri fjarlægð í
heilan áratug, hefur ekki heyrt í
henni í fimmtán ár.

3

Nærmynd af Bjarna Ben:
Hjartahlýr og stríðinn en kann
ekki að „tjilla” Bjarni fær bestu
hugmyndirnar í baði en kann ekki
að tjilla. „Eins og Bjarni orðar það
sjálfur, þá finnst honum nefnilega
svo gott að slappa af með því að
gera eitthvað,“ segir aðstoðarmaður fjármálaráðherrans og
vinkona.
Allar nýjustu fréttir og blað
dagsins eru fáanleg á
www.frettabladid.is

Lögregla gómaði
myndavélarþjófa
LÖGREGLUMÁL Talsverðu af fatnaði
var stolið úr ferðatösku farþega í
f lugi frá Newark í síðustu viku,
að því er kemur fram í tilkynningu
frá lögreglunni á Suðurnesjum.
„Taskan hafði verið innrituð
á Newark-f lugvelli en þegar eigandinn sótti hana á færibandið á
Kef lavíkurf lugvelli reyndist hún
vera umtalsvert léttari en við
innritun ytra,“ segir í frétt lögreglunnar. Þá hafi verið tilkynnt
um að myndavél hefði verið stolið
frá farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
„Í myndavélakerfi sást að konan
hafði misst litla tösku með myndavélinni í án þess að taka eftir því.
Skömmu síðar bar að tvo menn
sem sáu töskuna, skoðuðu það sem
í henni var og hirtu myndavélina.
Lögregla hafði uppi á hinum
fingralöngu sem skömmuðust sín
og skiluðu vélinni. Konan brást
glöð við þegar hún fékk eign sína
aftur í hendur.“ - gar

Forystumenn undirrita samkomulag um uppbyggingu á samgönguinnviðum og almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Borgarstjóri segir tvísköttun á
Reykvíkinga ekki á dagskrá
Formaður Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjórinn í Reykjavík segja standa
á ríkinu að semja um hvernig megi afla þeirra sextíu milljarða króna sem vantar upp á samgönguuppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Veggjöld komi vel til greina, en ekki standi til að tvískatta borgarbúa.
SAMGÖNGUMÁL Útfærsla á veggjöldum sem hugmyndir eru uppi
um að standi straum af sextíu
milljörðum sem fara í uppbyggingu
samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu liggur ekki fyrir.
Ekki er ákveðið að veggjöld verði
endilega ofan á.
Fjármálaráðherra hefur opnað á
hugmyndir um sölu ríkiseigna til
að standa undir kostnaði. Af þeim
120 milljörðum króna sem áætlaðar eru í framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt samningnum leggur ríkið til 45 milljarða
og sveitarfélög 15 milljarða. Eftir
standa þeir sextíu milljarðar sem
nú er þráttað um hvernig skuli afla.
Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisf lokksins í borginni, segir
borgarbúa ekki mega borga tvöfalt.
„Gjaldtaka á að skila fjórum
milljörðum á ári. Útfærslan liggur
ekki fyrir. Það verður að tryggja
jafnræði milli íbúa höfuðborgar-

svæðisins og landsbyggðar,“ segir
Eyþór.
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri
í Hafnarfirði og formaður Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir enga tvísköttun
standa til.
„Ef veggjöld verða ofan á yrði slíkt
ekki aukaskattur, heldur frekar tilfærsla innan skattkerfisins líkt og
fjármálaráðherra ræddi um daginn.
Það hefur aldrei staðið til að halda
öllum sköttum á bifreiðaeigendur
líkt og þau standa nú og bæta svo
veggjöldum ofan á,“ segir Rósa.
„Skattaumhverfið mun breytast
út af orkuskiptunum. Það er óumflýjanlegt,“ segir Rósa.
Eyþór segir að á síðustu fjórum
árum hafi landsbyggðin fengið 5
milljarða í vegaframkvæmdir, en
höfuðborgarsvæðið, þar sem tveir
af hverjum þremur búa, hafi aðeins
fengið 7 milljarða. „Hér þarf að
tryggja hagsmuni borgarbúa betur.“

Jafnframt er opnað
á það að í stað
flýti- og umferðargjalda geti
ríkið lagt fram bein framlög
til að tryggja fjármögnun
samkomulagsins.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

Borgarstjóri segir stóra málið
að tryggja fjármögnun og flýtingu
brýnna samgönguframkvæmda.
„Borgarlínu, Miklubraut í stokk,
hjóla- og göngustígum og svo framvegis. Alls kostar það 120 milljarða.
Til að hægt væri að flýta þeim þurfti
að gera ráð fyrir sérstakri fjármögnun. Hún þarfnast samþykktar
Alþingis og hefur ekki verið útfærð
en samkomulagið tryggir að sveitarfélögin hafi aðkomu að útfærslunni og að sambærileg gjöld verði
lögð á um land allt en ekki aðeins á

höfuðborgarsvæðinu. Þessi atriði
fannst okkur skipta mjög miklu
máli þótt stóra málið hafi verið að
tryggja fjármögnun heildarpakkans,“ segir Dagur B. Eggertsson.
Dagur bendir á að samkomulagið geri beinlínis ráð fyrir því að
Keldnalandið verði skipulagt og það
verðmæta land renni til uppbyggingar samgönguverkefnanna.
„Jafnframt er opnað á það að í
stað f lýti- og umferðargjalda geti
ríkið lagt fram bein framlög til að
tryggja fjármögnun samkomulagsins. Frá sjónarhóli borgarinnar
og sveitarfélaganna skiptir mestu að
heildarfjármögnunin sé tryggð en
ríkið hefur töluvert svigrúm varðandi útfærsluna á því nákvæmlega
hvernig hún verður.“
Dagur segir ótímabært að taka
afstöðu til einstakra hugmynda
um útfærslu veggjalda, en hið besta
mál að sem flestar séu settar fram.
olof@frettabladid.is

jeep.is

GOÐSÖGNIN NÝR JEEP WRANGLER
®

JEEP® WRANGLER RUBICON

Aukabúnaður á mynd 35” dekk

Rock-Track® fjórhjóladrif, Select-Trac® millikassi, Tru-Lock® 100%
GULÀ VLQJDUDèIUDPDQRJDIWDQDIWHQJMDQOHJMDIQY JLVVW|QJDè
IUDPDQ+HDY\'XW\IUDPRJDIWXUKiVLQJ´iOIHOJXU´%)
*RRGULFK0XGWUDFNKMyOEDUèDUEDNNP\QGDYpOPHèEtODVW èDDèVWRè
EDNNVN\QMDUDUDèJHUèDUVWêULKUDèDVWLOOLUVMiOIYLUNPLèVW|èPHè
ORIWN OLQJXUDIGULIQDUU~èXUUDIGULIQLURJXSSKLWDèLUKOLèDUVSHJODU
RJIMDUVWêUèDUVDPO VLQJDU

:5$1*/(558%,&21%(16Ë1+g*Ë5$6-È/)6.,37859(5ç)5È .5
:5$1/*(558%,&21'Ë6(/+g*Ë5$6-È/)6.,37859(5ç)5È  .5
80%2ç6$ç,/,-((3 ÈË6/$1', • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
®

RAFMAGNAÐIR

AKSTURSEIGINLEIKAR
- SEM HLEÐUR SIG SJÁLFUR

HAGKVÆMNI SEM ÞÚ SÉRÐ
Upplifðu nútíma skilvirkni, án þess að takmarka akstursánægju þína. CR-V Hybrid framleiðir sitt eigið rafmagn;
sjálfhleðsla, svo þú þurﬁr aldrei að stinga í samband. Skilvirkni CR-V Hybrid er ekki eingöngu mæld við bensíndæluna,
líka hvernig þú uppliﬁr aksturseiginleikana. Sterk, en um leið létt bygging hans framkallar lipra og örugga aksturseiginleika og með háþróuðu fjöðrunarkerﬁnu verður aksturinn einstaklega þægilegur. Honda hefur framleitt Hybrid
bifreiðar í meira en tuttugu ár - reynsla sem þú getur treyst á. CR-V Hybrid er með 5 ára ábyrgð á öllu Hybrid kerﬁnu
frá framleiðanda, sem veitir þér hugarró, það er ávinningur að aka með tækni sem þú getur treyst.

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00
Bernhard - Honda á Íslandi
Vatnagörðum 24
104 Reykjavík
Sími 520 1100
www.honda.is

Umboðsaðilar:
Bílver
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535
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Danir flykktust ofan í nýjar neðanjarðarlestir í gær

SVÍÞJÓÐ Yfirvöld í Svíþjóð hafa
staðfest að einn hundur hafi drepist
úr sjúkdómi sem hefur sömu einkenni og komið hafa upp í Noregi
undanfarnar vikur. Hinn sænski
hundur hafði komið til Noregs á
undanförnum tveimur mánuðum,
en ekki hefur verið staðfest að hann
hafi smitast þar.
Sjúkdómurinn hefur valdið
dýralæknum í Noregi miklum
heilabrotum en einkennin eru
blóðugur niðurgangur, uppköst og
mikil þreyta. Virðist hann leggjast
á allar tegundir hunda, því þegar
hafa meira en 90 tegundir hunda
smitast.
Síðan í ágústbyrjun hafa nálægt
200 hundar í Noregi sýnt þessi einkenni og meira en 40 drepist. Þegar
hafa hundaræktunarfélög í Svíþjóð og Danmörku bannað norska
hunda á sýningum. - khg

Segir Johnson
reyna að skapa
óeirðir og læti
BRETLAND Keir Starmer, skuggaútgöngumálaráðherra, segir að
Boris Johnson sé að reyna að skapa
eins mikla úlfúð og læti og hægt er til
þess að komast hjá því að sækja um
útgöngufrest til Evrópusambandsins.
Þetta sjáist best í orðalagi Johnsons
og félaga hans, til að mynda varðandi
hina myrtu þingkonu Jo Cox.

Keir Starmer,
þingmaður
Verkamannaflokksins.

Árið 2004 kom stjórn Tony Blair á
neyðarlögum sem nota má á ófriðartímum og gefur ríkisstjórnum frekari völd en ella. Starmer telur að
Johnson vilji fá þessa heimild til að
knýja Brexit í gegn hinn 31. október.
Fyrst þurfi að skapast aðstæður sem
réttlæti að beita neyðarlögunum, til
dæmis óeirðir eða dauðsföll. - khg

Margrét Þórhildur Danadrottning
opnaði nýja lestakerfið.
NORDICPHOTOS/GETTY

finnst það svínarí að það komi aukagjöld á öllum leiðum,“ hafði DR eftir
Charlotte Axelsen sem býr í Frederiksberg.
Nýju stöðvarnar munu tengja Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro,
Østerbro og miðbæinn og sagt er
að lengsta ferðin taki að hámarki
tólf mínútur. Engir lestarstjórar eru
um borð og aka lestirnar á þriggja
mínútna fresti á háannatímum. Með
framkvæmdinni er áætlað að ferðir
í neðanjarðarlestunum verði orðnar
tvöfalt fleiri á næsta ári. - gar

Deila um virði Hótel Rangár
Viðskipti um hlut í rekstrarfélagi Hótel Rangár árið 2013 eru fyrir dómi. Fyrrverandi framkvæmdastjóri
félagsins og hluthafi telur að snuðað hafi verið á sér og að umsamið kaupverðið hafi verið alltof lágt.
DÓMSMÁL Í næstu viku fer fram
fyrirtaka í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli fyrrverandi hluthafa
í Hótel Rangá gegn núverandi eigendum. Björn Nygaard Kers átti 17
prósenta hlut í rekstrarfélagi Hótel
Rangár, Hallgerði ehf., í gegnum
félag sitt, Bob Borealis ehf. Hann
kom að stofnun og uppbyggingu
félagsins um árabil og starfaði sem
framkvæmdastjóri hótelsins frá
árinu 2003 til 2010. Rekstrarfélagið
keypti hlut Björns árið 2013.

Mótaðilinn ákvað
að fara með málið
fyrir dómstóla og það
verður rekið þar.
Einar Þór Sverrisson, lögmaður
Friðriks Pálssonar

Söluverð hlutarins var reiknað
út frá rekstraraf komu, eignum og
væntum framtíðartekjum hótelsins . Fr a mk væmd a st jór inn
fyrrverandi telur að þær tölulegu
upplýsingar hafi verið rangar og
kaupverðið hafi því verið alltof
lágt. Heldur hann því fram að á
sama tíma hafi meirihlutaeigendur verið að reyna að selja hótelið
áhugasömum fjárfestum og þar
hafi mun aðrar og mun hagstæðari
rekstrartölur verið kynntar.
Deilan hefur staðið yfir í nokkur
ár án þess að náðst hafi sættir.
Fyrir utan að stefna rekstrarfélaginu sjálfu fyrir dóm var Friðrik
Pálssyni, stærsta eiganda félagsins,
stefnt sem og dætrum hans, Mörtu
Maríu og Ingibjörgu Guðnýju Friðriksdætrum.
Í skrif legu svari frá Einari Þór

Friðrik Pálsson, aðaleigandi Hótel Rangár, verst nú kröfum fyrrverandi hluthafa í dómsal. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sverrissyni, lögmanni Friðriks og
dætra hans, kemur fram að skjólstæðingar hans segi ásakanir
Björns tilhæfulausar. „Mótaðilinn
ákvað að fara með málið fyrir dómstóla og það verður rekið þar,“ segir
í svarinu.
Hótel Rangá er eitt þekktasta

hótel landsins og rekstur þess
hef ur geng ið vel. Fjölmargar
erlendar stórstjörnur hafa gist þar
og er hótelið vinsælt hjá erlendum
kvikmyndaverum. Hótelið komst
í heimsfréttirnar þegar Kardashian-systurnar og rapparinn Kanye
West tóku þar upp þátt. Uppsafn-

aður hagnaður af starfseminni er
um 650 milljónir króna síðan árið
2010 og arðgreiðslur til hluthafa
numið 260 milljónum króna á
tímabilinu. Friðrik Pálsson er langstærsti hluthafinn en eignarhlutur
hans er 85 prósent.
bjornth@frettabladid.is

EIGUM BÍLA Á SÉRKJÖRUM
TIL AFHENDINGAR STAX
Renault gengur í öll verk með rétta bílinn.
Hvort sem þig vantar langan 6 manna,
7 manna pallbíl fyrir vinnuﬂokkinn eða
snarpan og rúmgóðan rafbíl í útköllin.
Komdu og veldu þér vinnufélaga.

RENAULT TRAFIC CREW-VAN
AN

RENAULT
RE
ENAULT MASTER DOUBLE CAB

RENAULT KANGOO EV
REN

Listaverð: 5.590.000 kr.

Listaverð: 5.519.000 kr.

Listaverð: 4.190.000 kr.

TILBOÐ: 3.830.645 kr. án vsk.

TILBOÐ: 3.782.258 kr. án vsk.

TILBOÐ: 3.560.000 kr.

TILBOÐ: 4.750.000 kr. m. vsk.

TILBOÐ: 4.690.000 kr. m. vsk.

6 SÆTA/FARANGURSRÝMI,
Ý
DÍSIL,
Í
BEINSKIPTUR

7 SÆTA/PALLBÍLL, DÍSIL, BEINSKIPTUR

100% RAFBÍLL, SJÁLFSKIPTUR

BL ehf Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

NM95593

Norski hundasjúkdómurinn
til Svíþjóðar

meðal almennings. Hver lestarstöð
er skreytt á sinn hátt og er það ekki
síst þess vegna sem fólk er hrifið.
Rætt var við verkfræðinginn Ole
Quistgaard sem kvað lestakerfið
góða fjárfestingu fyrir Kaupmannahöfn, íbúa höfuðborgarinnar og alla
sem þangað koma. „Neðanjarðarlest
heyrir til í stórborg,“ sagði Quistgaard.
Lestarævintýrinu fylgir þó að
fargjöld í allt lestakerfið hækka að
meðaltali um eina danska krónu –
jafnvirði 18 íslenskra króna. „Mér

ENNEMM / SÍA /

Skæð pest herjar á hunda í Skandinavíu. NORDICPHOTOS/GETTY

K AUPMANNAHÖFN Nýtt neðanjarðarlestakerfi var opnað í Kaupmannahöfn í gær og fjölmenntu
Danir sem og ferðamenn í borginni
í lestirnar enda ókeypis þennan
fyrsta dag. Samkvæmt frétt Danmarks Radio stóðu börn og fullorðnir í löngum biðröðum við
margar af hinum sautján nýju
lestarstöðvum.
Það var Margrét Þórhildur Danadrottning sem setti nýja lestakerfið
formlega í gang. Samkvæmt frétt
DR vekur nýja kerfið mikla lukku

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Áheitareið
herramanna
Fríður flokkur uppáklæddra vélhjólamanna leið
í fylkingu um götur Reykjavíkur í gær og tóku
þeir þannig þátt í fjölþjóðlegum viðburði þar sem
herramenn víða um lönd söfnuðu áheitum til að
styrkja baráttu gegn sjálfsvígum karla og gegn
krabbameini í blöðruhálskirtli.

Kolefnisjafnaðu aksturinn
strax með Orkulyklinum!

Lykil- og korthafar skrá
sig í kolefnisjöfnun
á orkan.is

7 króna afsláttur
af hverjum lítra fer
í kolefnisjöfnun

Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að ﬁnna á orkan.is

Votlendissjóðurinn
kolefnisjafnar þitt
framlag
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SKOÐUN

Þjóðaröryggi

MÁNUDAGUR

Halldór

Þ
Davíð
Stefánsson
david@frettabladid.is

Frjálsir
fjölmiðlar
þurfa að
tryggja gæði
upplýsinga til
almennings
og efla hið
lýðræðislega
samtal.
Veiking
þeirra á
síðustu árum
hefur veikt
varnir okkar
gegn fjölþátta
ógnum.

að fór vel á því að Þjóðaröryggisráð skyldi
standa fyrir opnum fundum í september
um fjölþátta ógnir. Þær ógnir beinast gegn
öryggi ríkisins og lýðræðislegri stjórnskipan sem byggir á virðingu fyrir mannréttindum, frelsi einstaklingsins, trúfrelsi og jafnrétti. Með markvissum aðgerðum er grafið undan
tiltrú almennings á stjórnvöldum, stjórnskipan og
lýðræðislegri framvindu. Þetta geta verið hernaðarlegar aðgerðir eða óhefðbundnar, til dæmis tölvu- og
netárásir eða undirróðursherferðir.
Á þetta var minnt í nýrri skýrslu Netrannsóknarstofnunar Oxford-háskóla sem dró upp dökka mynd
af umfangi upplýsingafölsunar ríkisstjórna og
stjórnmálasamtaka. Falsreikningar samfélagsmiðla
og nettröll dreifa upplýsingum til að móta almenningsálit í sjötíu ríkjum. Alvarlegust voru þó skilaboð
skýrslunnar um mjög virka starfsemi sjö stórra ríkja
í skipulegri miðlun falsfrétta utan eigin landamæra
í því skyni að grafa undan trausti og mikilvægum
gildum lýðræðis og mannréttinda.
Það er frumskylda hvers samfélags að tryggja
öryggi borgaranna. Árið 2016 samþykkti Alþingi
þjóðaröryggisstefnu mótatkvæðalaust. Þar var
aðsteðjandi ógnunum raðað eftir mikilvægi í þrjá
flokka. Umhverfisvá, náttúruhamfarir ásamt
netógnum og skemmdarverkum á innviðum samfélagsins er talið ógna þjóðaröryggi mest.
Á Íslandi er reynt að sporna við fjölþátta ógnum
og stuðla að auknu netöryggi með ýmsum hætti.
Unnið er að aukinni vitund almennings, fyrirtækja
og stjórnvalda um hættur netglæpa. Áfallaþol stjórnsýslu er aukið með faglegri þekkingu og betri búnaði.
Sérstakri netöryggissveit er ætlað að standa vörð um
upplýsingainnviði gegn tölvuárásum.
En netið er alþjóðlegt og kallar á samstarf ríkja og
alþjóðlegra samtaka. Norðurlöndin hafa eflt samstarf sitt til varnar fjölþátta ógnum og netglæpum.
Sama gildir um Evrópusambandið. Virk aðild Íslands
að Atlantshafsbandalaginu hefur hér einnig þýðingu
því bandalagið hefur lagt æ meiri áherslu á sameiginlegar varnir gegn fjölþátta ógnum. Að auki er
bein samvinna við Bandaríkin þýðingarmikil. Í samkomulagi frá 2006 sem stjórnvöld gerðu við Bandaríkjastjórn er kveðið á um reglubundið samráð og
samstarf, meðal annars á sviði netöryggis.
Vægi fjölmiðla í baráttu gegn fjölþátta ógnum
er mikið. Á það minnti Hjálmar Jónsson, formaður
Blaðamannafélagsins, á fundi Þjóðaröryggisráðs.
Það væri stór áskorun að standa vörð um opna upplýsta umræðu sem sé grundvöllur að lýðræðislegri
stjórnskipan. Tæknin bjóði endalausa möguleika
á dreifingu upplýsinga, kortlagningu hugsana, tilfinninga og væntinga. Slíkt geti leitt til vantrausts og
sundrungar sem aftur leiði til öfgahyggju og lýðhygli.
En hluti af lausninnni er sterkara starfsumhverfi
hefðbundinna fjölmiðla. Frjálsir fjölmiðlar þurfa að
tryggja gæði upplýsinga til almennings og efla hið
lýðræðislega samtal. Veiking þeirra á síðustu árum
hefur veikt varnir okkar gegn fjölþátta ógnum.

ÖLL BRAUÐ Á

25%

AFSLÆTTI

ALLA MÁNUDAGA
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

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

www.bjornsbakari.is

Frá degi til dags
Greta kveikir í körlunum
Merkilegt hefur verið að fylgjast
með viðbrögðum karla á miðjum
aldri við Gretu Thunberg. Nú
síðast Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Greta hefur náð að
vekja athygli á loftslagsmálum
með óhefðbundnum aðferðum.
Afneitunarsinnar kunna ekki
að bregðast við þessu nema með
kjánaskap. Gústaf Níelsson sagðist ekki myndi kaupa piparkökur
af Thunberg fyrir utan stórmarkað ef hún væri að selja slíkar.
Halldór Jónsson kallaði Gretu
„fatlaða“ og Hannes Hólmsteinn
Gissurarson vísaði í barnakrossferð miðalda. Páll Vilhjálmsson
toppaði allt með því að nefna
Gretu í sömu andrá og Hitler og
Breivik. „Gréta er eins og klippt
úr veggspjaldi frá Þýskalandi
laust fyrir miðja síðustu öld.
Arísk ásjóna römmuð inn með
hárfléttum á hvorri hlið.“
Tjörnesingar glata sjálfstæði
Hreppstjórn hefur viðurkennt
að baráttan fyrir sjálfstæði er
að tapast og sveitarfélagið þá
gleypt af Norðurþingi árið 2022. Í
tvígang hafa Tjörnesingar streist
á móti sameiningu, fyrst árið
2001 þegar 73 prósent þeirra, eða
32 kjósendur, kusu gegn sameiningu. Árið 2005 var sameining
aftur felld, þá með 54 prósentum.
Á þessum árum var talað um að
Tjörnesingar ættu tvær milljónir
í sparisjóðsbók, sem þeir vildu
ekki að neinn kæmist í. Hvað ætli
verði um bókina?
kristinnhaukur@frettabladid.is

Mælaborð mikilvægt í
breytingum í þágu barna

B
Ásmundur Einar
Daðason
félags- og barnamálaráðherra.

Ég þykist vita
að flestir
hugsi breytingar þannig
að þær eigi að
vera til
batnaðar.

reytingar í þágu barna er yfirskrift ráðstefnu
sem ég hef boðað til miðvikudaginn 2. október
næstkomandi en þar verða fyrstu tillögur að
nýju velferðarkerfi fyrir börn og fjölskyldur kynntar.
Mikilvægur hlekkur í því kerfi er svokallað mælaborð sem ætlað er að varpa ljósi á velferð barna.
Það hefur verið eitt af aðaláherslumálum mínum
sem ráðherra að auka velferð barna og gera breytingar á kerfinu til þess að það þjóni börnunum okkar
sem best. Ég setti mér það markmið strax í upphafi,
hef róið að því öllum árum og nú er komið að vendipunkti í þeirri vinnu.
Ég þykist vita að flestir hugsi breytingar þannig að
þær eigi að vera til batnaðar. Hér er um að ræða mjög
viðamiklar breytingar og til þess að vera viss um að
þær skili árangri þótti mér nauðsynlegt að styðjast
við mælitæki sem gæfi til kynna hvernig staðan er,
hvaða breytinga er þörf og hvernig svo tekst til með
þær aðgerðir sem framkvæmdar eru.
Í því skyni var í júní síðastliðinn samið um þróun
mælaborðs sem ætlað er að tryggja betri yfirsýn yfir
velferð barna. Aðilar samningsins eru auk félagsmálaráðuneytisins, Kópavogsbær, UNICEF á Íslandi
og hugbúnaðarfyrirtækið Kara Connect. Mælaborðinu er ætlað að vinna og greina gögn í þeim tilgangi
að mögulegt verði að sjá sem allra best á hvaða
sviðum þurfi að bregðast við og hvort viðbrögðin
skili tilætluðum árangri. Því er ætlað að tryggja
rétta stýringu aðgerða og þar með betri nýtingu
fjármuna.
Vonir standa til þess að í náinni framtíð muni
mælaborðið geta nýst hverju og einu sveitarfélagi
og þar með landinu öllu. Á ráðstefnunni 2. október
verður mælaborðið kynnt frekar og gefst þátttakendum kostur á að leggja sitt af mörkum við að þróa
það áfram. Auk þess verður farið yfir fyrirhugaðar
kerfisbreytingar í þágu barna í heild. Fullt er á ráðstefnuna en áhugasömum er bent á að fylgjast með
beinu streymi á vef Stjórnarráðsins.

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

MÁNUDAGUR

30. SEPTEMBER 2019

9

S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Við erum sammála þér, Greta
Í DAG

Guðmundur
Steingrímsson

É

g held að för Gretu Thunberg
til Bandaríkjanna verði lengi
í minnum höfð. Kannski fer
frammistaða hennar á fundi Sameinuðu þjóðanna í sögubækurnar
sem einn af þessum viðburðum sem
hafa haft einhvers konar úrslitaáhrif
á þróun heimsmála. Að því gefnu að
það verði yfir höfuð sögubækur í
framtíðinni. Eða heimsmál.
Hér er hún vissulega í húfi, sem
slík. Framtíðin. Það þarf ekki að
fjölyrða um það hversu mikil ógn
við mannkyn hamfarahlýnunin
er. Hvort sem ríkisstjórnir lýsa yfir
formlegu neyðarástandi eða ekki
er óþarfi að velkjast í vafa. Aðgerðir
þarf og það fljótt. Annars fer allt til
fjandans.
Þessar myndir greyptust í hugann:
Greta að láta leiðtoga heimsins heyra
það. Sextán ára stelpa í uppnámi.
Hvernig vogið þið ykkur? Og hin
augljósa viðurstyggð Gretu á Trump.
Svipur hennar þegar hún stóð við
hliðina á honum fangaði tilfinningu
milljóna gagnvart þeim þrjóti.
Frumkrafturinn sprakk í andlitið á leiðtogum heims. Raunveruleikinn barði í borðið, án allra
formlegheita og fundarskapa, í líki
sextán ára stelpu með fléttu. Boðskapurinn ofureinfaldur en lagður
fram á grunni allra bestu vísinda og
vitneskju:
Nú þarf að hysja upp um sig brækurnar.

Líf hennar
Eitt sló mig í reiðilestri Gretu. Hún
fór skilmerkilega yfir það hversu
ósanngjarnt það væri að hún, unglingurinn, gæti ekki átt áhyggjulaust
líf. Hún gæti ekki farið í skólann eins
og aðrir unglingar, heldur þyrfti
hún að verja tíma sínum í að reyna
að afstýra því að framtíð hennar
og jafnaldra hennar yrði rænt. Hún
þyrfti að skrópa í skólanum. Efna til
mótmæla. Fara um heiminn. Halda
upplýsta reiðilestra. Sparka í rassinn á þjóðarleiðtogum. Yggla sig við
Bandaríkjaforseta.
Þá fór ég að hugsa eins og líklega
urmull annarra: Auðvitað er þetta
ekki sanngjarnt. Baráttan fyrir
framtíð mannkyns og lífvænlegum
skilyrðum á jörðu getur ekki verið á
herðunum á sextán ára unglingi. Það
er eiginlega fáránlegt þegar maður
hugsar út í það. Greta Thunberg
þarf að fara að komast í skólann.
Hún þarf að fá að hanga með vinum
sínum. Stara á símann sinn í frímínútum. Fara á ball. Stunda íþróttir.
Fara í bíó. Taka til í herberginu sínu.
Sagan mikilvæga
En svona er þetta. Mannfólk lifir í
skáldskap. Til þess að hlutir gerist
þarf áhrifamikil saga að vera sögð.
Það að miðaldra karl í flauelsbuxum
og prjónavesti hafi varið ævi sinni
við að rannsaka loftslagsbreytingar
og haldi síðan langt yfirvegað erindi
með slæðusýningu á ráðstefnu er
ekki krassandi saga. Hundrað þannig sögur eiga sér stað á hverjum degi
og hreyfa við fáum. Fólk dottar. Og
ef maðurinn brjálaðist og héldi tilfinningaþrungna eldmessu yrði
það líklega heldur ekki góð saga. Æ,
slappaðu af, yrði sagt. Hver ert þú?
Það, hins vegar, að sextán ára
krakki frá Svíþjóð taki kastið á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, það
er góð saga. Veruleikinn nær skáldlegum hæðum. Klassísk minni sem
alltaf munu hreyfa við fólki birtast
hér kristaltær. Davíð glímir við
Golíat og upp gýs rótsterk aðdáun

okkar á hugrekki þess minni í baráttunni við hina stóru. Barnið úr Nýju
fötum keisarans er hér líka mætt til
að segja okkur hvernig hlutirnir eru,
í veröld þar sem enginn virðist ætla
að segja neitt eða gera. Ofurstelpan
Lína Langsokkur lyftir hér hesti
sínum. Það er allt í þessu. Það glittir í
Jöhönnu af Örk.

Næsti kafli
Ég held að það sé mikilvægt að
horfast í augu við það að svona

virkar mannlífið. Auðvitað er Greta
Thunberg ekki sú eina sem hefur
áhyggjur af loftslagsbreytingum.
Milljónir manna um allan heim hafa
miklar áhyggjur. Til eru þjóðarleiðtogar sem telja ekkert mikilvægara
en umhverfismál og vísindamenn
sem vinna dag og nótt við að finna
lausnir. Einu sinni fór Al Gore um
veröldina og flutti erindi fyrir troðfullum sölum. Faðir minn var með
umhverfismál á heilanum á efri
árum. Ég sjálfur – og ég hugsa að

þetta gildi um gríðarlega marga
aðra – mun láta áherslur í umhverfismálum algjörlega ráða atkvæði
mínu í næstu þingkosningum. Ég
myndi kjósa hreinan græningjaflokk, kæmi hann fram. Viðureignin
við hamfarahlýnun er einfaldlega
langmikilvægasta viðfangsefni samtímans. Sífellt fleira fólk áttar sig á
þessu og lífsstílsbreytingar eru að
skjóta rótum á öllum sviðum samfélagsins. Við keppum við tímann.
Vonandi vinnum við.

Það sem ég vildi því sagt hafa við
Gretu Thunberg er þetta: Mikið
óendanlega getum við verið þakklát
þér fyrir að hafa fórnað æsku þinni
og unglingsárum til þess að hreyfa
við heimsbyggðinni. Ég held að
undir niðri lúmi önnur saga sem ekki
síður mun hreyfa við fólki. Hún er sú
hvað margir eru í liði með þér. Þegar
fjöldinn vaknar og brýst fram eins og
herir Gandálfs úr suðri í stríðinu við
Orkana í Hringadróttinssögu. Það er
næsti kafli.
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Gerir enn
gæfumun
þrátt fyrir
mótlæti
Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar gerði allt
sem í hans valdi stóð til þess að yfirgefa herbúðir
franska stórveldisins PSG í sumar. Það tókst ekki
og stuðningsmenn franska liðsins tóku honum
ekkert sérstaklega vel í upphafi leiktíðarinnar.
F Ó T B O LT I S ó k n a r m a ð u r i n n
umdeildi, Neymar, fór ekki í neinar felur með það eftir að síðasta
keppnistímabili lauk að hann þráði
það heitt að komast burt frá franska
stórveldinu PSG.
Barcelona reyndi allt sem í þeirra
valdi stóð til þess að sækja stórstjörnuna aftur til Katalóníu en
eftir langar og strangar samningaviðræður varð niðurstaðan sú að
Neymar yrði um kyrrt hjá PSG.
Eftir að í ljós kom að Barcelona
myndi ekki klófesta framherjann
ákvað Neymar að fara í hart við
spænska stórveldið og krafðist
þess að Barcelona myndi greiða sér
bónus sem hann taldi sig eiga inni
hjá félaginu. Forráðamenn Barcelona telja hins vegar að eftir að
Neymar yfirgaf félagið og gekk til
liðs við PSG hafi ákvæði samningsins við Brasilíumanninn um bónusgreiðsluna fallið úr gildi. Málið
verður útkljáð í réttarsal.
Stuðningsmenn PSG voru eðlilega ekki sáttir við framgöngu
Neymar og þankagang hans í garð
félagsins og hafa baulað á hann í
fyrstu leikjum hans með liðinu á
tímabilinu. Neymar skoraði sigurmark PSG í 1-0 sigri gegn Bordeaux
um helgina. Nú er svo komið að
Neymar hefur tryggt PSG sigur í síðustu þremur deildarsigrum liðsins.

Telur að ástríðan muni líta
dagsins ljós á nýjan leik
Hann kom meiddur til liðs við
leikmannahóp PSG eftir sumarfrí
og var fjarri góðu gamni í fyrstu
leikjum liðsins.
Neymar hefur svo skorað þrjú
mörk í þeim fjórum leikjum sem
hann hefur spilað eftir að hann
hristi af sér meiðslin. Þrátt fyrir
að Neymar hafi tryggt PSG níu af
þeim átján liðum sem liðið hefur
innbyrt virðast stuðningsmenn
Parísarliðsins ekki hafa fyrirgefið
honum og halda áfram að baula.
„Ég er hérna staddur til þess að
aðstoða PSG eins mikið og ég get.
Ég er í vinnu sem íþróttamaður hjá
félag inu og mun gefa allt sem ég á til
þess að PSG fari með sigur af hólmi
í þeim leikjum sem ég spila fyrir
félagið.
Við get um vonandi fagnað saman og lyft bikurum í lok tímabilsins.
Þetta er eins og samband með kærustu sem þú ert ekki í samskiptum
við í einhvern tíma. Síðan kemur
ástríðan aft ur og allt verður eðlilegt á ný,“ segir Neymar í samtali
við L'Équipe um samband sitt við
stuðningsmenn PSG eftir sigurleikinn gegn Bordeaux um helgina.

Neymar hefur skorað
sigurmörk fyrir PSG í
þremur af þeim fjórum
deildarleikjum sem hann
hefur spilað fyrir liðið á
yfirstandandi leiktíð. Þrátt
fyrir það er hann í ónáð hjá
stuðningsmönnum liðsins.

Mörk og sigrar í Meistaradeild
Evrópu gætu lagað stöðuna
Athyglin hefur verið mikl á lífi
Neymar utan vallar síðustu ár.
Hann hefur líkt og fleiri launaháir
leikmenn lent í stappi við spænsk
skattayfirvöld, hann var kærður
fyrir nauðgun fyrr á þessu ári og þá
hefur leikstíll hans farið verulega á
taugarnar á andstæðingum hans.
Eftir að PSG féll úr leik í Meistaradeild Evrópu fyrir Manchester United í 16 liða úrslitum keppninnar
síðasta vor jós hann svo úr skálum
reiði sinnar og fékk fyrir þann reiðilestur þriggja leikja bann í keppninni sem hann situr af sér í fyrstu
leikjum riðlakeppninnar.
Nauðg unarkæran á hendur
Neymar hefur verið látin niður
falla og búið er að leysa úr ágreningi
hans við skattayfirvöld á Spáni með
sektargreiðslu hans.
Nú er spurningin hvort Neymar
nái að vinna stuðningsmenn PSG á
sitt band eftir því sem líður á leiktíðina. Stuðningsmenn liðsins eru
orðnir vanir velgengni heima fyrir
eftir mikla sigurgöngu þar síðasta
áratuginn tæpan þar sem liðið hefur
orðið franskur meistari sex sinnum
og jafn oft bikarmeistari. Eigendur
liðsins og stuðningsmenn þess
vilja hins vegar sjá liðið gera betur í
Meistaradeild Evrópu en síðustu ár.
Takist Neymar að gera gæfumuninn þegar hann er búinn að
sitja af sér leikbannið í Meistaradeildinni er líklegt að baulið muni
umbreytast í sigurhróp þegar
það fer að vora á næsta ári. Annars þarf hann að gera meira inni
á vellinum og sýna frekari merki
um tryggð sína og hollustu við
félagið til þess að breyta stemningunni hjá stuðningsmönnunum.
hjorvaro@frettabladid.is

HETJA HELGARINNAR
Síðustu vikur hafa
ekki verið auðveldar
fyrir Neymar en nú er komin sú
niðurstaða að hann ætli að vera
hjá okkur og nú verðum við að
horfa fram á veginn. Við þurfum
að koma jafnvægi á nokkra hluti
en þetta er allt í réttu áttina.
Lifið er gott hjá Neymar í París.
Thomas Tuchel
knattspyrnustjóri
PSG

Neymar
Er fæddur þann 5. febrúar árið
1992 í Sao Paulo. Hann hafði
mikið dálæti á futsal og götufótbolta í æsku líkt og margir samlandar hans og má sjá merki þess
á leikstíl hans. Neymar steig sín
fyrstu skref með Santos en hefur
svo leikið með Barcelona og PSG
á ferli sínum og unnið fjölmarga
titla með liðum sínum.

Ég er hérna staddur til
þess að aðstoða PSG
eins mikið og ég get. Við getum
vonandi fagnað saman og lyft
bikurum í lok tímabilsins. Þetta
er eins og samband við kærustuna sem þú ert ekki i samskiptum við lengi. Síðan kemur
ástríðan aftur og allt verður
eðlilegt á nýjan leik.
Neymar

ÍSLENSKA/SIA.IS PEN 92675 09/19

Ótrúlegt verð á skrifstofuhúsgögnum

Vnr: NEOVENTILO-D-SV

AFSLÁTTUR
25.000 KR.

Ventilo skrifborðsstóllinn
• 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

Opið virka daga 8:00–18:00

54.900 kr.
Verð áður 79.900 kr.

Hönnun: Michael Magrin

Rafhækkanlegt skrifborð
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.

Tilboðsverð:

FRÁBÆRT
TÆKIFÆRI

• 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

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

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

Einstakt verð:

59.900 kr.
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M18 FLAG
Alvöru slípirokkur
frá Milwaukee

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn
af einni rafhlöðu sem skilar afli
til þess að slípa, er léttari en
snúrurokkur í sinni stærð.
Sveigjanlegt rafhlöðukerfi
sem virkar með öllum
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð
rafhlöðu)

SKILTAGERÐ
Ljósakassar
Ljósaskilti
3D staﬁr

Hönnun
Ráðgjöf
Uppsetning
Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Rut Jónsdóttir, sem átti góðan leik fyrir íslenska liðið, brýst framhjá frönsku vörninni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Íslandi tókst að velgja
Frökkum undir uggum
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta reis
upp á afturlappirnar
eftir erfiða byrjun í
undankeppni EM 2020
þegar liðið fékk sterkt
lið Frakka í heimsókn.
HANDBOLTI Ísland mætti til leiks

Ódýr blekhylki
og tón
tónerar!
ón
nerar!

Blekhylki.is, S. 517 0150
50 – 2. hæð Sm
Smáralind
máralind

gegn ríkjandi heims- og Evrópumeisturum, Frakklandi, í annarri
umferð í undankeppni EM 2020
með slæmt tap gegn Króatíu í fyrstu
umferðinni á bakinu. Það var allt
annað íslenskt lið sem mætti til leiks
gegn gríðarsterku liði Frakka. Ísland
byrjaði reyndar leikinn brösuglega
og það leit út fyrir að annað stórt tap
væri í vændum.
Íslenska liðið sýndi hins vegar
mikinn styrk og karakter og kom sér
inn í leikinn. Eftir jafnan fyrri hálfleik var staðan 13-10 Frökkum í vil í
hálfleik. Leikmenn íslenska liðsins
komu af miklum krafti inn í seinni

Við náðum að snúa
bökum saman í
þessum leik og ég er stoltur
af stelpunum. Mér fannst
við hafa trú á því að við
gætum farið með sigur af
hólmi sem er jákvætt skref.
hálfleikinn og náðu að jafna metin
í 13-13 í upphafi seinni hálf leiks.
Frökkum óx hins vegar ásmegin í
kjölfarið og báru að lokum 23-17
sigur úr býtum.
Karen Knútsdóttir sem var að leika
sinn 100. landsleik var markahæst hjá
íslenska liðinu með sex mörk og Íris
Björk Símonardóttir varði 14 skot,
þar af þrjú vítaköst. Vörn íslenska
liðsins með Ester Óskarsdóttur í
fararbroddi var firnasterk og margir
leikmenn sem náðu að sýna sitt rétta
andlit eftir slæman leik úti í Króatíu.
„Leikurinn í Króatíu var ákveðið
kjaftshögg og við þjálfararnir verðum
að taka hlut af sökinni á því tapi. Við
höfðum bara eina æfingu til þess að

undirbúa liðið og mögulega vorum
við að breyta of miklu sóknarlega.
Varnarleikurinn var allt í lagi úti í
Króatíu og enn betri í þessum leik.
Sóknarleikurinn var svo miklu betri
í þessum leik og við förum með höfuðið hátt í pásuna fram að næsta
leik,“ segir Arnar Pétursson, þjálfari
íslenska liðins um spilamennsku
liðsins í leiknum.
„Ferðalagið heim frá Króatíu var
þungt og undirbúningurinn fyrir
þennan leik erfiður andlega. Við
náðum hins vegar að snúa bökum
saman og ég er stoltur af stelpunum.
Mér fannt við hafa fullt trú á því að
við gætum farið með sigur af hólmi
sem er jákvætt skref,“ segir Arnar enn
fremur.
„Við höfum rætt það mikið síðustu
árin að við þurfum að bæta líkamlega
þáttinn hjá þessu liði. Það sýndi sig
þegar leið á leikinn að þær voru töluvert framar okkur hvað þann þátt
leiksins varðar. Nú þurfum við bara
að hætta að ræða hlutina og fara að
framkvæma,“ segir þjálfarinn um
framhaldið. hjorvarofrettabladid.is

Stjarnan og Valur unnu fyrstu titlana
KÖRFUBOLTI Vertíðin í körfuboltanum hér á landi hófst í gær þegar
meistarakeppni KKÍ bæði í karla- og
kvennaflokki fór fram. Þar áttust við
Stjarnan og KR karlamegin og svo
Valur og Keflavík kvennamegin.
Stjörnunni og KR er báðum spáð
góðu gengi á keppnistímabilinu en
liðin mæta bæði með nokkuð breytt
lið til leiks frá síðustu leiktíð. Stjarnan
er með nýjan Bandaríkjamann, Kyle
Johnson, breskan framherja, Jamar
Akhor, og þá bættu þeir Nicholas
Tomsick við í bakvarðasveit sína.
KR-ingar hafa hins vegar endurheimt Jakob Örn Sigurðarson,
Matthías Orra Sigurðarson, Brynjar
Þór Björnsson og Mike Craion í lið
sitt. Liðið lék án Kristófers Acox sem
er nýkominn úr aðgerð í þessum leik
og þá eru Jakob Örn og Jón Arnór
Stefánsson að glíma við smávægileg
meiðsli og voru ekki með í þessum
leik.
KR-ingar hófu leikinn betur í leiknum í gær og voru 45-42 yfir í hálfleik.
Stjörnumenn voru hins vegar sterkari aðilinn í seinni hálfleik og fóru
að lokum með 89-77 sigur af hólmi.
Domino's-deild karla hefst síðan
á miðvikudaginn kemur en Stjarnan mætir til leiks þar á fimmtudaginn
þegar liðið leikur við Þór Þorlákshöfn
og KR tekur á móti Grindavík í lokaleik fyrstu umferðarinnar í Vesturbænum á föstudagskvöldið.

Nicholas Tomsick í baráttu við Mike Craion. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Valur, sem vann alla þrjá stóru
titlana sem í boði eru í kvennaflokki á síðustu leiktíð, eru með svipað lið og í fyrra. Liðið skipti reyndar
um bandarískan leikmann en Kiana
Johnson, sem lék með KR í fyrra, er
kominn til liðsins. Þá hafa leikmenn á
borð við Sylvíu Rún Hálfdanardóttur
og Reginu Palusnau bæst við sterkan
leikmannahóp liðsins.
Keflavík mætir til leiks með nýja
þjálfara í brúnni sem þekkja þó vel
til hjá liðinu. Jón Halldór Eðvaldsson, sem gerði liðið að Íslandsmeisturum árin 2008 og 2011, er tekin við
liðinu á nýjan leik og Hörður Axel
Vilhjálmsson er honum til aðstoðar.

Daniela Wallen Morillo er nýr
bandarískur leikmaður hjá liðinu
og Emilía Ósk Gunnarsdóttir og
Þóranna Kika Hodge-Carr, sem slitu
krossbönd um síðustu áramót, eru
komnar í betra líkamlegt form en þær
voru þegar þær sneru til baka undir
lok síðustu leiktíðar.
Valur hafði betur, 105-81, í leiknum
í gær og heldur þar af leiðandi áfram
frá því sem horfið er frá síðasta
keppnistímabili hvað titlasöfnun
varðar. Domino's-deild kvenna hefst
á miðvikudaginn kemur en þar mun
Valur sækja Grindavík heim og Keflavík mætir KR sem lék til úrslita á móti
Val síðastliðið vor. - hó
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Eldhús

Matgæðingurinn Sólrún
Sigurðardóttir gældi
best við bragðlauka
dómnefndar í brauðtertukeppni menningarnætur. ➛4

Eldhús
eru hjarta
heimilisins
Ragnheiður Sverrisdóttir
innanhússarkitekt hefur
starfað við alhliða hönnun frá því hún lauk námi í
Mílanó árið 1991. Nýlega
hannaði hún ólík eldhús í
tveimur húsum í Fossvoginum en hún hannar eftir
smekk fólks sem er að
sjálfsögðu mjög misjafn.
➛2

Fyrir umhverﬁð og þig

www.mena.is
Ragnheiður Sverrisdóttir er innanhússarkitekt og hefur starfað sjálfstætt við hönnun síðan 1994. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Framhald af forsíðu ➛
Eldhúsið er
nýuppgert í
eldra húsi.

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

É

g var að vinna úti í Mílanó
eftir að ég útskrifaðist en flutti
heim 1994. Síðan þá hef ég
unnið sjálfstætt við að teikna fyrir
fólk,“ segir Ragnheiður. Hún segir
ekki mikið hafa breyst í eldhúsum
síðan hún byrjaði að hanna þau en
það séu helst tískusveiflur í útliti
sem séu misjafnar.
„Það eru til dæmis miklar tískusveiflur í hvort fólk vilji höldur,
grip eða þrýstiopnun og það hefur
orðið mikil framför í öllu innvolsi,
skúffubrautum og fylgihlutum
fyrir eldhús. Eins er fólk farið að
nota granít og marmara í borðplötur meira en áður og fólk spáir
meira í lýsingu. En í grunninn hefur
samt ekki mikið breyst.“
Ragnheiður segir að þegar eldhús
eru hönnuð sé mikilvægt að spá
í vinnuplássið. Það þarf að vera
þægilegt að vinna í eldhúsinu,
gott aðgengi og flæði svo allt virki
vel saman. „En svo hef ég alltaf
efst í huga hvað eigandinn vill fá
út úr eldhúsinu. Það er svo misjafnt hvernig eldhús fólk vill hafa,
hvernig vinnuaðstæður og hvernig
útlit. Ég vinn algjörlega með
eigandanum.“
Eitt sem gott er að hafa í huga er
fjarlægð milli vasks og eldavélar.
Hún má ekki vera of lítil og heldur
ekki of mikil, að sögn Ragnheiðar.
„Það þarf líka að huga að rýminu í
kringum eyjur. Stundum er gott að
hafa eyju en stundum ekki. Eyjur
eru mjög rýmisfrekar og henta því
ekki alltaf.“
Eldhúsin í Fossvoginum eru
bæði opin eldhús. Opin eldhús hafa
notið aukinna vinsælda undanfarin ár og Ragnheiður segir að þau
séu langalgengust í nýju húsnæði
í dag. „ Fólk er líka að opna gömlu
eldhúsin. Eldhúsið er hjarta heimilisins og það er gott að tengja eldhús og borðstofu saman.
Eldhúsin eru nýuppgerð eldhús
í eldri húsum. Ragnheiður segir að
breytingarnar hafi verið miklar þar
sem verið var að skipta um gólfefni,
raflagnir og allt í leiðinni. „Eldhúsið með dökku borðplötunni

teiknaði ég og innréttingarnar voru
keyptar í Eirvík. Granítið heitir
Negresco og er frá Figaro. Eikareldhúsið með ljósu borðplötunni er
sérsmíðað af SBS innréttingum.
Granítið heitir Imperial White og er
frá F.Helgason.“
Ragnheiður segir að henni finnist
alveg jafn gaman að teikna eldhús fyrir ný hús og gömul. „Það er
auðvitað ólíkt að vera með rými
þar sem er innrétting fyrir og rými
sem maður getur hannað alveg frá
grunni, en það er bæði skemmtilegt. Mér finnst gaman að taka þátt
í að skapa þetta rými á heimilum
fólks.“

Ragnheiður teiknaði eldhúsið en innréttingarnar eru
sérsmíðaðar af SBS innréttingum.

Gott er að tengja saman eldhús og borðstofu eins og
gert er í þessu fallega eldhúsi.

Borðplatan er
úr graníti sem
heitir Negresco
og er frá Figaro.

Innréttingarnar
í þessu eldhúsi
eru frá Eirvík.

SÍGILD HÖNNUN Í 50 ÁR
Fyrir 50 árum hannaði danski hönnuðurinn Arne Jacobsen fyrsta kranann fyrir Vola.
Æ síðan hefur hönnun og framleiðsla Vola verið í fremstu röð.

Gæði, þjónusta, ábyrgð - það er Tengi
Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi • Sími 414 1000 • tengi@tengi.is
Baldursnesi 6 • Akureyri • Sími 414 1050 • www.tengi.is

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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: Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Kristín
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s.
550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Skoðaðu úrvalið
í nýrri netverslun
isleifur.is

Þú finnur
gæðin!

TILBOÐSDAGAR
Hreinlætis- og blöndunartæki
20% afsláttur af öllum vörum
Allt að 70% afsláttur af völdum vörum

70
%
afsláttur

40%

40%

afsláttur

afsláttur

35
%
afsláttur
30
%
afsláttur

HG Focus

Talis S Variarc

Kiba

Nobili

Hansgrohe Focus

Eldhústæki – Útdraganlegt
Burstað stál
40% afsláttur
Verð áður 78.566

Stillanleg brúsa - Króm
40% afsláttur
Verð áður 102.603

Vaskur 48,5 cm í þvermál
70% afsláttur
Verð áður 37.749

Handbrúsa - Króm
30% afsláttur
Verð áður 6.102

Eldhústæki
35% afsláttur
Verð áður 34.415

Verð nú 61.562

Verð nú 11.325

Verð nú 4.272

Verð nú 22.370

Verð nú 47.140

65%
afsláttur

Pyramis Athena Fedra

Pyramis

Eldhúsvaskur 100x50 cm
65% afsláttur
Verð áður 31.524

Eldhúsvaskur 79 x 50 cm
65% afsláttur
Verð áður 37.996

Verð nú 11.034

Verð nú 13.299

65%

TECE

afsláttur

Upphengt salerni með
hæglokandi setu, þrýstispjaldi
og innbyggðum vatnskassa
42% afsláttur
Verð áður 68.968

Astris

Verð nú 39.900

50%

Undirbyggður stálvaskur
45 x 40 cm
50% afsláttur
Verð áður 61.667

Durastyle
Gólfsalerni með
Durastyle setu
40% afsláttur
Verð áður 119.063

Verð nú 71.438

Verð nú 30.834

afsláttur

40
%
afsláttur

42
%
afsláttur
Draghálsi 14 - 16 · Sími 4 12 12 00 · www.isleifur.is
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Fullkominn hamingjubiti
Matgæðingurinn Sólrún Sigurðardóttir gældi best við bragðlauka dómnefndar í brauðtertukeppni menningarnætur. Hún komst á bragðið í mekka smurbrauðsins sem táningur.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

H

amingjutertan reyndist
hinn fullkomni biti og mér
skilst að það sem kórónaði
tertuna hafi verið eplin,“ segir Sólrún Sigurðardóttir, sem stóð uppi
sem sigurvegari fyrir bragðbestu
brauðtertuna í brauðtertukeppni
menningarnætur.
Sólrún starfar í elhúsinu í
félagsmiðstöðinni Borgum í
Grafarvogi þar sem hún slær í
gegn á hverjum degi með matseld
sinni og bakstri.
„Ég hef alla tíð haft ærinn áhuga
á öllu sem viðkemur mat en ætli
kveikjan að brauðtertuáhuganum
hafi ekki kviknað þegar ég var
ráðin í af leysingar í Brauðbæ,
mekka smurbrauðsins, sumarið
sem ég var átján ára. Þar lærði ég
að skreyta brauð eins og gert var í
þá daga og útbúa snittur sem hafa
lengi verið við lýði á íslenskum
veisluborðum, en svo bættist við
brauðtertumenningin og þar hef
ég látið hugmyndaf lugið og sköpunargleðina ráða,“ segir Sólrún.
Grunninn að verðlaunatertunni
fann hún í bæklingi Mjólkursamsölunnar.
„Þar var uppskrift að hefðbundinni rækjubrauðtertu en
mér þótti freistandi að prófa
hana vegna þess að í henni voru
epli og sweet chili-sósa. Ég bætti
svo uppskriftina eftir eigin höfði
og helmingaði rjómaost með
graslauk með mæjónesi. Það er
mikill misskilningur að mæjónes
sé óhollt en mér finnst það gera
gæfumuninn í brauðtertum og
nota alltaf mæjónes saman við
sýrðan rjóma í mínar brauðtertur.
Það gefur góða bragðið og heldur
tertunni betur saman,“ segir Sólrún, sem setur alltaf á brauðtertur

Sólrún Sigurðardóttir í fallega eldhúsinu sínu heima þar sem verðlaunabrauðtertan varð til sem og fleiri annálaðir matargaldrar Sólrúnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

deginum áður en skreytir daginn
sem þær eru bornar fram.
„Mér fannst virkilega gaman að
taka þátt í brauðtertukeppninni
og skemmtileg tilviljun að við
þrjú sem skráðum okkur fyrst til
keppni skyldum lenda í þremur
fyrstu sætunum,“ segir Sólrún og
sætur sigurinn kom henni þægilega á óvart.
„Ég varð auðvitað steinhissa en
líka óskaplega glöð því þetta er

Glæsilegar danskar
innréttingar í öll
herbergi heimilisins

í fyrsta sinn sem ég fæ einhverja
viðurkenningu í gegnum lífið,“
segir hún hamingjusöm.

Rækjur og rósir
Sem fyrr segir fékk Sólrún verðlaun fyrir bragðbestu brauðtertuna en einnig voru veitt verðlaun
fyrir frumlegustu og fallegustu
brauðtertuna.
„Brauðtertur eru mikið áhugamál hjá mér, bæði samsetning hrá-

Fríform ehf.
Askalind ,
μ̽ Kópavogur.
˰6–̽˰μμ
Friform.is
Mán.–Fös. 09–17

efnis sem og skreytingar. Siggi Hall
fór fyrir dómnefndinni sem sagði
eitthvað hafa smollið um leið og
þau smökkuðu tertuna. Skreytingin vakti líka mikla athygli. Ég hafði
séð hana fyrir hugskotssjónum
og raðaði ofan á tertuna stórum
rækjum í hjarta sem ég fyllti með
rósum sem ég skar út úr plómum.
Ég þurfti líka að gefa tertunni nafn
og kallaði mína Hamingjutertu,“
segir Sólrún sem er
þekkt
fyrir
góðar
og fallegar
brauðtertur
meðal
þeirra sem
njóta.
„Ég baka
mikið í
vinnunni og
fæ endalaust
hrós fyrir;
að allt sé svo
gott sem ég
geri. Ég fór
snemma að
taka þátt í eldhússtörfunum,
er ein af ellefu
systkinum og
þurfti náttúrlega
að gera mikið heima á uppvaxtarárunum. Ég var því mikið ofan í
pottunum hjá mömmu og fylgdist
með bakstrinum. Seinna var ég
eins og hver önnur mamma og
húsmóðir sem bakaði fyrir börnin
mín og til heimilisins, og ég á mín
leynitrix í bakstrinum, eins og að
setja rjóma í marmarakökuna sem
gerir hana mjúka og þétta í sér og
alveg ómótstæðilega góða.“

Hjartað réði för
Sólrún flutti í núverandi hús sitt
fyrir þremur árum.
„Eldhúsið er ekki stórt en það
gerir ekkert til og þar verða til
galdrarnir. Mitt eftirlætishráefni
er íslenskt smjör sem er ómissandi
í alla matargerð. Ég held líka að
maður geti ekki verið án þess að
eiga góða hnífa í eldhúsinu,“ segir

Sólrún, sem hefur smám saman
tekið húsið sitt í gegn.
„Maðurinn minn kolféll fyrir
húsinu þegar hann sá það við enda
götunnar fyrst en fyrri eigandi
hafði misst það og skilið eftir
óklárað og án útihurðar. Ég gat
varla stigið þar inn fæti og fannst
það hreinn viðbjóður að innan, en
hjarta og innsæi mannsins míns
réði för. Við þurftum
því að græja og gera,
parketlögðum,
sprautuðum
hurðir eldhúsinnréttingarinnar
og skiptum um
skápa,“ segir
Sólrún, sem hefur
í tvígang gert
Hamingjutertuna frá því hún
vann keppnina.
„Tertan þykir
hið mesta lostæti og næst
geri ég hana
fyrir son
minn og vini
hans sem
hafa pantað
hana hjá
mér til að
taka með
sér í veiðiferð í nóvember.“

Hamingjuterta Sólrúnar
400 g rækjur
5 egg
1–2 epli
1½ til 2 öskjur Philadelfia-ostur
með graslauk og lauk
400 g Hellemans-mæjónes
1 dl sweet chili-sósa
Salt og pipar
Gott er að dreypa smávegis af
sítrónusafa á rækjurnar
Aðferð: Hrærið saman Philadelfiaosti saman við mæjónes og sweet
chili-sósu. Piprið og saltið. Kreistið
svolítinn sítrónusafa yfir rækjurnar og bætið þeim í blönduna ásamt
smátt söxuðum eplum og eggjum.
Setjið rækjusalatið á brauðtertubrauðið, kælið í sólarhring og
skreytið að vild.
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ignamiðlun, fasteignasala,
sími 588 9090 kynnir íbúð í
glæsilegu húsi við Laufásveg
25 í Reykjavík.
Um er að ræða hæð og ris ásamt
geymslulofti. Bílskúr á lóð fylgir
eigninni en ekið er í hann frá Þingholtsstræti. Gengið er að húsinu
bæði frá Laufásvegi og Þingholtsstræti. Húsið er nýlega standsett
að utan en þarfnast töluverðra
endurnýjunar að innan.
Tveir inngangar eru í eignina.
Eignin er skráð sem hér segir hjá
Þjóðskrá: Fastanr. 200-6745. Íbúðin
er skráð 87,6 fm á neðri hæð, 76,3 fm
á efri hæð og sérgeymsla í risi skráð
10,4 fm. Eigninni fylgir bílskúr á lóð
skráður 25,6 fm. Birt heildarstærð
eignarinnar er því skráð 199,9 fm.
Neðri hæðin skiptist í forstofu,
hol, þrjár samliggjandi stofur og
eldhús. Efri hæðin skiptist í gang,
þrjú herbergi og baðherbergi. Eitt
herbergið er frekar stórt og með
arni. Stórt geymsluloft er svo yfir
hæðinni.
Í kjallara er sameiginlegt

Íbúð í þessu húsi við Laufásveg er til sölu.

þvottahús. Um er að ræða fallegt
hús á vinsælum stað í borginni. Í
frétt Morgunblaðsins frá 21. mars
2014 stendur: „Þekktir borgarar
og starfsemi. Það safnast í sarpinn
þegar farið er yfir sögu Laufásvegar. Í húsi númer 25 bjó Halldór
Laxness um 1930 og hermt er að
þar hafi hann skrifað Sölku Völku
og fleiri bækur.“

Ásvallagata 17 - 101 Reykjavík

Vogatunga 79 - 270 Mos

Laus strax

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI

Svanþór Einarsson

Sigurður Gunnarsson

Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987
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Þverholt 27-31
Opið hús þriðjudaginn 1. október frá kl. 17:00 til 18:00

OP

OP
HÚ

S

Laust ﬂjótlega

IÐ

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

S

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30
Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á
tveimur hæðum með bílskúr. Tilbúið til
innréttinga. - Fallegt útsýni. 4-5 svefnherbergi. V. 64,9 m.

Arnarhöfði 4 - 270 Mos
OP

Fullbúin
sýningarí
búð

gt
Mjög falle
útsýni

IÐ

IÐ

HÚ

OP

IÐ

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

S

S

189,7 m2 raðhús á 2 hæðum með bílskúr.
Eignin skiptist í fimm herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu,
eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Afgirtur bakgarður með timburverönd og svalir
með fallegu útsýni í suðvesturátt. Góð
staðsetning í vinsælu hverfi. V. 76,9 m.

Hringdu
H
Hri
Hr
r in
og bókaðu skoðun

Nýtt 300 íbúða
íbúð fjölbýl
fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað við miðbæ
Mosfellsbæjar. Stutt í alla þjónustu.
Mjög fallegt og vel skipulagt lyftuhús á 3-4 hæðum auk bílakjallara. Húsið er einangrað og
klætt að utan með fyrsta flokks álklæðningu. Íbúðum fylgir bílastæði í bílageymslu og eru
öll stæði í bílakjallara tilbúin fyrir rafhleðslustöðvar. Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar
með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
2ja herbergja íbúðir.
Stærð 65 m2 V. 39,5 m
3ja herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 109 m2 – 114 m2 V. 57,5 m. – 64,5 m.
4ra herbergja íbúðir með bílastæði í bílakjallara.
Stærð 112 m2 – 128 m2 V. 56,5 m. – 61,5 m.

Reykás 22 - 110 Reykjavík
OP

IÐ

HÚ

S

87,1 m2, 3-4 herbergja íbúð á annari hæð á
vinsælum stað við Ásvallagötu 17 í Reykjavík.
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi,
stofu (voru áður tvær stofur), eldhús og
baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara. Svalir
í suðurátt. Eignin hefur verið endurnýjuð
töluvert m.a. er þakviðgerð nýlokið. 2018 var
lokið við sprunguviðgerðir og húsið heilmúrað
að utan, gler og glerlistar endurnýjaðir á sama
tíma. V. 48,9 m.

Klapparhlíð 18 - 270 Mosfellsbær

Opið hús miðvikudaginn 2. október
frá kl. 17:00 til 17:30

Laust við
kaupsamning og
í nóvember 2019

Nánari upplýsingar veitir Hilmar
Þór Hafsteinsson, lögg. fasteignasali/leigumiðlari, í síma
824-9098, hilmar@eignamidlun.
is og H. Daði Hafþórsson,
löggiltur fasteignasali, í síma
8249096, dadi@eignamidlun.is

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

Reykjabyggð 22 - 270 Mosfellsbær
OP

IÐ

HÚ

S

Opið hús miðvikudaginn 2. október frá kl.
17:00 til 17:30

Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt tvöföldum bílskúr. Eignin er skráð 214,6
m2, þar af einbýlishús 172,6 m2 og bílskúr 42
m2 og stendur á 750 m2 eignarlóð. Gólfflötur
íbúðarhússins er 200 m2 og nýtist hann allur
en reiknast 172,6 m2 vegna þakhalla efri
hæða. Eignin skiptist í: Jarðhæð: Mjög rúmgóða stofu og borðstofu, eldhús, forstofu,
gestasnyrtingu, þvottahús og geymslu. V. 84,9 m.

Leiðhamrar 40 - 112 Reykjavík
OP

Opið hús miðvikudaginn 2. október
frá kl. 18:00 til 18:30
Vel staðsett 164,5 m2 endaíbúð með fallegu
útsýni á efstu hæð og risi. Eignin skiptist
í forstofu, stofu, eldhús, sjónvarpshol,
þrjú svefnherbergi, fjölskylduherbergi og
baðherbergi. Stutt í skóla og leikskóla.
V. 56,9 m.

IÐ

HÚ

S

Opið hús fimmtudaginn 3. október frá kl. 17:00
til 17:30
156,8 fm parhús á rólegum stað við Leiðhamra
40 í Reykjavík. Eignin er skráð íbúð á neðri
hæð 111,8 m2, íbúðarherbergi í risi 23,3 m2
og bílskúr 21,7 m2. Eignin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, vinnherbergi, baðherbergi, þvottahús, snyrtingu og
geymslu. V. 68,9 m.

Til leigu –
skrifstofur í
Pósthússtræti

Fyrsta flokks skrifstofur í fallegu, sögufrægu og algjörlega endurnýjuðu
húsi. Á fyrstu hæð eru tvö skrifstofurými, 50 m2 og 106 m2, á annarri hæð
eru tvö rúmlega 100 m2 rými og á þriðju hæð er eitt 185 m2 rými.
Nánari upplýsingar á reitir.is/skrifstofur eða hjá Halldóri Jenssyni
sölustjóra á halldor@reitir.is eða í síma 840 2100.

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

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Sunnuvegur. Einbýlishús við Laugardalinn.

Aﬂakór 7 - Kópavogi. Vel innréttað og vel staðsett parhús.

• Virkilega vel skipulagt 297,3 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum. Húsið stendur á 892,0 fm.
gróinni og skjólsælli lóð á þessum einstaka stað
alveg niður við Laugardalinn.
• Húsið er teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni
arkitekt og hlaut hönnun hússins viðurkenningu
Reykjavíkurborgar 1972. Einnig kom Guðmundur
Kr. Kristinsson arkitekt að hönnun hússins.
• Möguleiki væri á að útbúa aukaíbúð í hluta neðri
hæðar hússins. Húsið er mikið upprunalegt hið
innra.
• Lóðin er með tyrfðri ﬂöt, hellulagðri baklóð, fallegum trjágróðri, verönd til suðurs á framlóð og
steyptri og yﬁrbyggðri innkeyrslu.

S
HÚ AG
Ð
D
I
O P I ÐJ U
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,
frá kl. 17.15 – 17.45
• Afar fallegt 229,2 fm. parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 32,0 fm. bílskúr á eftirsóttum
stað í Kórahverﬁ í Kópavogi. Glæsilegs útsýnis
nýtur frá eigninni til norðurs og austurs, út á
sundin, að Esjunni og víðar.
• Eignin er björt með mikilli lofthæð á efri hæð og
innfelldum lýsingum. Alrými eru stór þar sem
stofur og eldhús eru í opnu rými. Tvennar rúmgóðar svalir til vesturs og austurs.
• Húsið er mjög vel innréttað og efnisval og tæki
eru í góðum gæðaﬂokki m.a. Vola og Philippe
Starck tæki, kvartz steinn á borðum. 12mm
vandað harðparket.

Verð 105,0 millj.

Verð 150,0 millj.

Rjúpnasalir 6 - Kópavogi. 4ra herbergja íbúð. Tvennar svalir.
S
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Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Falleg og björt 120 fm. íbúð á 2.hæð, miðhæð,
að meðtalinni sér geymslu í 6 íbúða húsi við
Rjúpnasali.
• Tvennar rúmgóðar svalir eru á íbúðinni til austurs
og vesturs. Fallegar ljósar innréttingar og innihurðir úr Hlyn. Eikarparket og náttúruﬂísar á
gólfum.
• Stofa er rúmgóð og nýtur útsýnis úr stofu að
hlíðum Rjúpnahæðar og að golfvelli GKG. Þrjú
rúmgóð herberghi.
Staðsetning er mjög góð, leikskóli, grunnskóli
og Salalaug eru í göngufæri.

Skaftahlíð 9. 4ra herbergja risíbúð.
S
HÚ
Ð G
I
OP DA

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag
frá kl. 17.15 – 17.45
• Virkilega falleg 4ra herbergja risíbúð í sjarmerandi
fjórbýlishúsi við Skaftahlíð. Húsið hefur fengið
mjög gott viðhald á undanförnum árum. Árið
2011-2012 var þakið endurnýjað, komið fyrir
Velux þakgluggum, þakkantur endursteyptur og
innkeyrsla endurgerð.
• Stofa með gluggum til suðurs og austurs. Stigagangur með stórtum gluggum sem hleypa inn
mikilli birtu. Þrjú herbergi. Geymsluris með góðu
geymsluplássi er yﬁr íbúðinni.
• Lóðin er með hellulagðri stétt/innkeyrslu með
snjóbræðslu. Tyrfð framlóð og baklóð með fallegum gróðri.

Verð 36,9 millj.

Verð 52,9 millj.

Flókagata 61. 5 herbergja efri hæð með tvennum svölum.

Kringlan 25. Raðhús á tveimur hæðum.
• Vel skipulagt 196,7 fm. raðhús á tveimur hæðum
að meðtöldum 24,8 fm. bílskúr á þessum gróna
stað við Kringluna. Stór afgirt viðarverönd til
austurs og suðurs útaf stofum. Hellulögð og
skjólsæl verönd fyrir framan húsið til vesturs.
• Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, en auðvelt væri
að bæta við fjórða svefnherberginu ef vill. Stór
setustofa með arni. Sjónvarpsstofa með útgengi
á svalir.
• Allt tréverk utan á húsinu er nýmálað, þakjárn og
þakkantur voru máluð nýlega og húsið að utan
var allt sílanborið árið 2019.
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Eignin verður til sýnis miðvikudag
frá kl. 18.15 – 18.45
• Glæsileg 115,9 fm. 5 herbergja efri hæð með
tvennum svölum í nýlega viðgerðu og steinuðu
fjórbýlishúsi við Flókagötu. Hið innra er íbúðin í
mjög góðu ástandi. Baðherbergi er endurnýjað
mjög nýlega. Raﬂagnir í íbúðinni eru nýlegar auk
rafmagnstöﬂu sem og ofnar og ofnalagnir.
• Samliggjandi stofur með útbyggðum frönskum
glugga til suðurs. Sjónvarpshol. Eldhús með
eyju. Þrjú herbergi.
• Sér bílastæði á lóð fylgir íbúðinni.
Eign á frábærum stað, sem vert er að skoða

Verð 89,0 millj.

Bláhamrar 4. 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi.
S
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I
O P I ÐJ U
ÞR

Verð 72,9 millj.

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

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 18.15 – 18.45
• Vel skipulögð 84,5 fm. íbúð á 3. hæð auk bílastæðis í bílakjallara í lyftuhúsi í Grafarvogi. Svalir
til suðvesturs með útsýni út á sundin og yﬁr
Reykjavík.
• Rúmgóð stofa með gluggum til suðurs. Stofa
rúmar vel borðstofuborð. Tvö herbergi með
gluggum til norðurs. Eldhús með tengi fyrir
þvottavél.
• Góð íbúð í Hamrahverﬁ í Grafarvogi.

• Glæsileg 4ra herbergja 111,9 fm. endaíbúð á
efri hæð að meðtalinni sér geymslu við Arnarás
í Garðabæ. Sérinngangur og gluggar í 3 áttir.
Stórar og skjólsælar suðursvalir með viðarklæddu
gólﬁ og miklu útsýni.
• Rúmgóð og björt stofa. Fallegar mahognyinnréttingar í eldhúsi og góð borðaðstaða. Þrjú herbergi,
eitt nýtt sem sjónvarpsstofa í dag.
• Húsið var málað að utan árið 2017. Einstaks útsýnis nýtur frá íbúðinni.

Verð 57,9 millj.

Verð 36,9 millj.

Langalína 19 – Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 5 herbergja íbúð á efstu hæð.
• Glæsileg 131,2 fm. íbúð á efstu hæð með mjög
mikilli lofthæð að hluta í vönduðu fjölbýlishúsi
með lyftu við Löngulínu. Sér bílastæði í bílageymslu.
• Gólfsíðir gluggar til suðurs eru í stofu og lofthæð í stofu og eldhúsi allt að 4,0 metrar. Miklar
eikarinnréttingar í eldhúsi. Fjögur svefnherbergi
eru í íbúðinni í dag en auðvelt er að taka niður 2
létta veggi og stækka stofu þar sem parket er
lagt undir þá veggi.
• Úr stofu er útgengi á mjög rúmgóðar og skjólsælar svalir til suðurs með útsýni yﬁr opið svæði.
Lóðin er með góðri aðkomu og fjölda bílastæða
fyrir framan húsið og stóru opnu svæði á lóð til
suðurs fyrir aftan hús.

Verð 76,4 millj.

Lyngháls 10. Nýlega innréttaðar stúdíóíbúðir.
• 10 nýlega innréttaðar og vandaðar stúdíóíbúðir
á 3. hæð í steinsteyptu og álklæddu húsi við Lyngháls 10 í Reykjavík.
• Íbúðirnar voru allar innréttaðar fyrir um 7 árum
síðan og þá sett upp eldhús í hverri íbúð og baðherbergi í hverja íbúð.
• Baðherbergi eru öll ﬂísalögð og með ﬂísalögðum
sturtum, handklæðaofnum og vegghengdum
salernum. Harðparket er á gólfum alrýma og
herbergja. Eldvarnarhurðir eru frá öllum íbúðum við
gang.
Íbúðirnar eru allar í útleigu í dag. Nánari uppl.
á skrifstofu.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

1957

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 864 5464

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

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

LAUFÁSVEGUR 25
101 REYKJAVÍK

BAKKAHJALLI 11
200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

199,9fm glæsilegt hús við Laufásveg 25. Um er að ræða hæð og ris ásamt geymslulofti. Bílskúr á lóð fylgir eigninni en ekið er í hann
frá Þingholtsstræti. Gengið er að húsinu bæði frá Laufásvegi og Þingholtsstræti. Kjallari er undir húsinu sem fylgir ekki. Húsið er
nýlega standsett að utan en þarfnast töluverðra endurnýjunar að innan. Tveir inngangar eru í eignina. V. 78,0 m
Opið hús mánudaginn 30. september milli kl. 17:00 og kl. 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

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

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

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. 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
Opið hús mánudaginn 30. september milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir lg. fs. s. 862 1110, hrafnhildur@eignamidlun.is

YSTASEL 7
109 REYKJAVÍK

SIGTÚN 25
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsileg og björt sex herbergja 151,8 fm efri sér hæð í vönduðu þríbýli við Laugardalinn. Aukin lofthæð. Fjögur svefnherbergi,
samliggjandi rúmgóðar stofur, gestasnyrting og bílskúr. Hús teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni arkitekt. V. 69,5 m
Opið hús þriðjudaginn 1. október milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg. fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

285,3 fm. einbýlishús á vinsælum stað í Seljahverfinu. Rúmgóð aukaíbúð á jarðhæð. V. 76,9 m
Opið hús miðvikudaginn 2. október milli kl. 12:00 og 13:00
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

LJÓSVALLAGATA 22
101 REYKJAVÍK

VATNSSTÍGUR 13
101 REYKJAVÍK

SÓLTÚN 9
105 REYKJAVÍK

LANGHOLTSVEGUR 99
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

Góð 87,4 fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð, aðeins ein íbúð á hæð. Eignin
skiptist í forstofu/hol, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og
sérgeymslu. V. 48,5 m
Opið hús þriðjudaginn 1. október milli kl. 18:00 og 18:30
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021,
hreidar@eignamidlun.is

Daði
Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 824 9096

Sérstaklega falleg 73 fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
lyftuhúsi (skuggahverfi) ásamt merktu stæði í bílgeymslu. Fallegt
sjávarútsýni að Esjunni, yfirbyggðar norðaustursvalir og vandaðar
innréttingar. Nýlega uppgert baðherbergi með sturtu. V. 55,0 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098

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
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

113.8 fm mikið endurnýjuð 4 herb. íbúð neðstu hæð ásamt bílskúr.
Íbúðin var mikið endurnýjuð fyrir ca 10 árum. Endurnýjað eldhús,
baðherbergi, gólfefni,innihurðir,raflagnir og fl. V. 47,9 m
Opið hús mánudaginn 30. september milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

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

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 847 7000

Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
s. 862 1110

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur
fasteignasali
s. 661 6021

VESTURFOLD 29
112 REYKJAVÍK

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

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún
Waltersdóttir
Móttökuritari

EIÐISMÝRI 8A
170 SELTJARNARNES

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN
249,5 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. Útbúið hefur verið aukaíbúðarrými með sérinngangi á neðri hæð. Í
dag er lokað á milli hæða en stiginn er enn til staðar þannig að auðvelt væri að opna aftur á milli hæða. V. 85,0 m
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

Glæsilegt og mikið endurnýjað 201,6 fm, 5 herbergja raðhús með auka stúdíóíbúð á fjölskylduvænum stað innst í rólegum
botnlanga við Eiðismýri 8a. Stór, björt og opin stofa með arni, samliggjandi eldhúsi sem hefur verið endurnýjað með fallegri
innréttingu með eyju frá Kvik. V. 97,9 m
Opið hús þriðjudaginn 1. október milli kl. 17:00 og 17:45
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson lg. fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

FUNAFOLD 48
112 REYKJAVÍK

GVENDARGEISLI 44
113 REYKJAVÍK

ÁSAKÓR 15
203 KÓPAVOGUR

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ - SJÁVARLÓÐ - EINSTÖK STAÐSETNING - ÚTSÝNI. 435,6 fm glæsilegt einbýlishús á einstaklega góðum stað
við Grafarvoginn með samþykktri 3ja-4ra herbergja aukaíbúð á neðri hæð. Tvöfaldur bílskúr og skemmtilega innréttað rými í
kjallara. Glæsilegur ræktaður garður hannaður af Stanislas Bohic. Fallegt útsýni. Húsið var teiknað af Kjartani Sveinssyni. V. 124,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

HRAUNBÆR 46
110 REYKJAVÍK

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

Glæsileg 157,8 fm 5 herbergja útsýnisíbúð með tvennum
svölum við Ásakór 15 Kópavogi. Um er að ræða lyftuhús í 6
hæða húsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílgeymslu. V. 59,0 m
Opið hús þriðjudaginn 1. október milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. s. 824 9098

GRJÓTÁS 6
210 GARÐABÆR

Traustur erlendur aðili óskar eftir
að kaupa 300-400 fm einbýlishús
BÓKIÐ SKOÐUN
120 fm rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð að Hraunbæ 46, eign
merkt 01-03. Með sólríkum svölum. V. 38,9 m
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg. fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

SKAFTAHLÍÐ 20
105 REYKJAVÍK

Verð allt að 250 milljónir

BÓKIÐ SKOÐUN
199.4 fm 5 herb. parhús á góðum útsýnisstað í Ásahverfi. Húsið
er vel skipulagt með góðum innréttingum, tvennum svölum.
Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð herbergi, innbyggður bílskúr.
Húsið er til afhendingar við kaupsamning. V. 84,9 m
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir lg.fs. s. 694 6166, herdis@
eignamidlun.is

AUÐBREKKA 2 - ATVINNUHÚSN.
200 KÓPAVOGUR

Staðsetningar sem koma einkum til greina eru:
•
•
•
•
•

101 Reykjavík 101 (róleg svæði)
103 Reykjavík (Kringlan)
107 Reykjavík
170 Seltjarnarnes
210 Gardabær (Arnarnes og Hnoðraholt)

Nánari upplýsingar
BÓKIÐ SKOÐUN
Um er að ræða 4 herbergja íbúð á 3.hæð (efstu hæð) með
tvennum svölum á góðum stað í hlíðunum og góðri lofthæð.
Stutt í skóla, leikskóla, þjónustu-, íþrótta- og útivistarsvæði.
V. 51,9 m
Nánari uppl. Ármann Þór Gunnarsson lg. fs. s. 847 7000,
armann@eignamidlun.is

Sesselja K.
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

BÓKIÐ SKOÐUN
221.4 fm - Atvinnuhúsn. /Lager /Líkamsrækt. Flott staðsetning.
Til afhendingar strax. 5 metra lofthæð. V. 49,9 m
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882,
thorarinn@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson

löggiltur fasteignasali
sverrir @eignamidlun.is
Sími 861 8514

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

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

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

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is

Anna Ólafía Guðnadóttir

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Bjarklind Þór

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

íslenskufræðingur

Vesturgata 50a, 101 Rvk., 4ra herbergja.

Engjasel 35, 109 Rvk.,1.hæð.

Grandavegur 47, 107 Rvk., íbúð 308.

OPIÐ HÚS ÞRI 1/10 KL. 16:30-17:00.
OP
IÐ

OPIÐ HÚS ÞRI 1/10 KL. 17:00-17:30.
OP
IÐ

OPIÐ HÚS MIÐ 2/10 KL. 16:30-17:00.
OP
IÐ

HÚ

S

Vönduð og vel skipulögð 4ra herbergja 85,9 fm íbúð á þriðju hæð (íbúð 301) í
lyftublokk með frábæru útsýni. Íbúðinni fylgir stæði fyrir framan hús. Forstofa með
fataskáp. Þrjú svefnherbergi öll með parketi á gólfum og skápum. Baðherbergi ﬂísalagt.
Rúmgóð stofa með parketi á gólfum, sólríkar suðursvalir. Mikið útsýni. Verð 47,5 millj.
Opið hús þriðjdaginn 1. október kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

HÚ

S

HÚ

Engjasel 35, 3ja herbergja íbúð auk stæðis í bílageymslu. Ca. 93 fm góð íbúð í ágætu
húsi við Engjasel í Reykjavík. Íbúðin er vel skipulögð og með miklu skápaplássi. Parket
á gólfum, endurnýjað baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Frábært útsýni frá stofu.
Verð 34,9 millj.

Grandavegur 47, 115 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð auk stæðis í bílageymslu, 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. Verð 59,8 millj.

Opið hús þriðjudaginn 1. október kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Opið hús miðvikudaginn 2. október kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Birkivellir 31, 800 Selfoss,

Skorradalur - hitaveita.

Einbýlishúsalóð,

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.

GLÆSILEGT SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ.

REYKJAVEGUR 64, 270 MOSFELLSBÆR.

Birkivellir 31, Selfossi, einbýli. Mjög fallegt einbýli á Selfossi, húsið er rúmlega 140 fm.
auk 40 fm. bílskúrs. Við forstofu hefur verið innréttuð sér eining, með sérsnyrtingu
og eldhúsaðstöðu, sem getur hentað mjög vel til útleigu. Að auki eru 3 svefnherbergi.
Húsið sem er vel skipulagt er á rólegum stað, fallegur garður.
Verð 46,9 millj.
Velkomið að bóka skoðun: fold@fold.is.

Stráksmýri 15, Skorradal. Samtals ca. 80 fm. fallegt, vel viðhaldið sumarhús á eignarlóð
í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn. Í húsinu er rúmgott hjónaherbergi og tvö minni
svefnherbergi auk ca. 18 fm. svefnlofts. Gott baðherbergi með sturtuklefa og tengi fyrir
þvottavél. Opið eldhús við stofu og góður pallur við húsið, símahlið.

Byggingarlóð á frábærum stað í Mosfellsbæ. Lóðin er 1.000 fm á frábærum stað í
Reykjahverﬁ Mosfellsbæjar. Heimilt er að byggja einbýlishús á lóðinni. Teikningar
af 240 fm húsi geta fylgt. Um er að ræða mjög vel staðsetta byggingarlóð í kyrrlátu
umhveﬁ í grónu hverﬁ. Verð 14,9 milljónir.

Verð 25,9 millj.

Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu: fold@fold.is.

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

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

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

OP

IÐ

OP
HÚ

S

Ásvallagata 49

S

IÐ

HÚ

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Ólafur Már
Björg
Ólafsson,
Ágústsdóttir,
löggiltur
skrifstofa
fasteignasali.
S. 865-8515

S

Norðurbakki 3

Neðstaleiti 22

Ásvallagata 49, 101 Reykjavík
Á

Norðurbakki 3, 220 Hafnarfjörður

Neðstaleiti 22, 103 Reykjavík

- 56,2 fm - verð 35,5 millj - laus strax
Opið hús mánudaginn 30. september frá kl
17:00 til 17:30
Falleg og björt tveggja herbergja íbúð á
eftirsóttum stað við Ásvallagötu í Vesturbænum, fjórar íbúðir eru í stigaganginum. Eignin
skiptist í forstofu, svefnherbergi, setustofu,
eldhús og baðherbergi. Falleg og vel staðsett íbúð - stutt í skóla, verslun og alla
helstu þjónustu - göngufæri við miðbæinn.

- 102,7 fm - verð 56,8 millj - tvö stæði í
bílageymslu. Opið hús þriðjudaginn
1. október frá kl 17:15 til 17:45
Falleg og vel skipulögð íbúð á 4. hæð (efstu)
ásamt tvennum svölum, geymslu og tveimur
bílastæðum í bílakjallara í glæsilegu fjölbýlishúsi við Norðurbakkann í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í forstofu, setustofu/borðstofu með útgengi á svalir, sjónvarpsstofu
sem getur einnig nýst sem svefnherbergi, eldhús, svefnherbergi með útgengi á
svalir, baðherbergi og þvottahús sem er innan íbúðar. Sérgeymsla í kjallara.

- 234,3 fm - verð 117 millj - Tvær íbúðir
Fallegt og mikið endurnýjað 234,3 fm tveggja
íbúða hús, (tvílyft raðhús) með innbyggðum
bílskúr. Eignin er í dag nýtt sem tvær íbúðir,
með sameiginlegum inngangi. Á neðri hæð er
2ja herbergja íbúð sem skiptist í forstofu, svefnherbergi, setustofu með útgengi á
pall, þvottahús innnan íbúðar, eldhús, baðherbergi. Á efri hæð eru samliggjandi
eldhús, borðstofa og setustofa, tvö stór svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.
Innbyggður bílskúr er í húsinu. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla.

Strandvegur 6

Raðhús í Fossovogi

Hlíðarhjalli 12

Strandvegur 6, 210 Garðabær

Raðhús í Fossvogi, 108 Reykjavík

Hlíðarhjalli 12, 200 Kópavogur

- 137,7 fm - aukin lofthæð - 4 svefnherb bílastæði - verð 69,8 millj
Glæsileg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á
efstu hæð með útsýni í góðu húsi við Strandveg í Garðabæ. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðin er með aukinni lofthæð í
stofu og borðstofu/eldhúsi sem gefur henni
mikla sérstöðu. Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni. Þvottahús er innan íbúðar.
Sérgeymsla og bílastæði eru í kjallara hússins.

- Óskum eftir

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

Leitum að raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðna kaupendur. Bein kaup og sterkar
greiðslur í boði. Rúmur afhendingartími ef það hentar eiganda.
Eignin má þarfnast endurbóta.
Upplýsingar veitir Ólafur Már löggiltur fasteignasali s. 865-8515

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

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptason
lögg. fasteignasali
Sími:

868 4508

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Gunnar H. Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími:

616 1313

KIRKJUSANDUR

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson
hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Stuðlaborg

NÝR BORGARHLUTI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77
¯E¼²XP¯ʳPPO\IWXK¼VXP
• Stærðir frá 58-254 fm.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu,
veitingastaði og útivist.
• 6WµUEURWL²¼WV¿QL\ʳUVXQGLQEO£PL²E¨LQQRJ
borgina.
• Gólfsíðir útsýnisgluggar í stofum skapa einstakt
og óhindrað sjávarútsýni
• Nánari upplýsingar um bygginguna á
105midborg.is

www.105midborg.is/miklaborg

Afhending janúar 2020

Sogavegur 73 - 77

.

Hraunbær 103B
110 Reykjavík

108 Reykjavík

Fasteignasalan

Miklaborg

Sýnum
teikningar
á skrifstofu
Mikluborgar.
BÓ KIÐ SKOÐ UN

Nánari upplýsingar veitir:

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

Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000
www.miklaborg.is

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

.

Með þér alla leið

38,5 millj.

Verð:

109 millj.

Bríetartún 11

105 Reykjavík
Glæsileg ný 68,9 fm 2ja herbergja
¯E¼²£K¨²PH²\ʳUE\JJ²XP
svölum.

Nánari upplýsingar veita:

Íbúðin skiptist í alrými með stofu
og eldhúskrók, svefnherbergi og
baðherbergi.

Afhent apríl/maí 2020
Verð frá:

Glæsileg endaíbúð 903 á efstu hæð
Forstofa opin inn í hol
Eldhús og stofa er eitt rými sem er
mjög bjart og stórar stofur, þaðan
er útgengt út á rúmgóðar svalir.
Gert er ráð fyrir eyju í eldhúsi.
%D²KHUEHUJL²HUʴ¯VDODJWWHQJL
fyrir þvottavél og þurrkara á baði.
Gott aukaherbergi með
fataskápum.

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Íbúðin afhendist fullbúin
£QJµOIHIQDHQʴ¯VDUHUX£
baðherbergi
Verð:

44,9 millj.

Við leitum að eignum:
Sumarhúsi í nágrenni við
golfvelli td. Öndverðarnes
eða Kiðjaberg.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775 1515
eða jko@miklaborg.is

Rúmgóðri íbúð eða sérbýli
nálægt Snælandsskóla í
Kópavogi (5 herbergja)
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

Ca 100-130 ferm í húsi
eða blokk sem næst
Dunhaga og Ægissíðu.
Nánari upplýsingar veitir
Þórunn í síma 773 6000
eða thorunn@miklaborg.is

Lítil eign í góðu standi,
helst í Garðabæ, Kópavogi
eða Fossvogi á 50 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775 1515
eða jko@miklaborg.is

Sérbýli á Kársnesi/
vestanverðum Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

Íbúð í gamla vesturbænum fyrir 40 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Þórunn í síma 773 6000
eða thorunn@miklaborg.is

Sérbýli í Garðabæ,
annars vegar allt að 75
milljónum og hins vegar
allt að 100 milljónum
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

Smáhýsi eða mjög litla
eign sem næst Grenimel
vestan Hofsvallagötu
Nánari upplýsingar veitir
Þórunn í síma 773 6000
eða thorunn@miklaborg.is

Eign í Garðabæ á 115
millj, 4 svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775 1515
Eign í Garðabæ, 2-3
herbergja á 44 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775 1515
eða jko@miklaborg.is
Atvinnuhúsnæði með
leigusamningi að
stærðinni 1800 fm á
höfuðborgarsvæðinu
Nánari upplýsingar veitir
Jason í síma 775 1515
eða jko@miklaborg.is
Par/rað eða einbýli í
vesturbæ Reykjavíkur
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
100-110 fm eign við
Rauðalæk eða nágrenni
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
Rað/parhúsi á
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
4ra herbergja íbúð í
Grafarholti
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
Sérbýli á einni hæð í
Mosfellsbæ
Nánari upplýsingar veitir
Gunnar í síma 899 5856
eða gunnar@miklaborg.is
3ja herbergja íbúð
við Hrólfsskálamel á
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir
Páll í síma 893 9929
eða pall@miklaborg.is
Einbýlishúsi á einni hæð í
Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir
Páll í síma 893 9929
eða pall@miklaborg.is
Hæð á Lindarbraut á
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir
Páll í síma 893 9929
eða pall@miklaborg.is
+¨²H²DV«UE¿OL¯KYHUʳ
108 allt að 80 milljónir
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is

Hafðu samband!

Íbúð í kringum 30
PLOOMµQLU¯KYHUʳ
Nánari upplýsingar veitir
Ásgrímur í síma 865 4120
eða asi@miklaborg.is
Einbýli í Árbæ eða Selás
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is
(LQE¿OL¯+DIQDUʳU²LPH²
möguleika á auka íbúð
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is
Hæð í 104 með möguleika
á leiguherbergi
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is
Rað- eða parhúsi í
Mosfellsbæ
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is
Vel skipulögðu og
rúmgóðu húsnæði fyrir
félagasamtök
Nánari upplýsingar veitir
Axel í síma 778 7272
eða axel@miklaborg.is
Hæð með sérinngangi á
svæði 101 til 107. Þurfa
að vera 3. stór herbergi.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is
Íbúð fyrir +60 ára
miðsvæðis þar sem stutt
er í þjónustu 3ja herbergja
íbúð, þarf að vera stæði í
bílageymslu.
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS

3-4ra herbergja íbúð
í Kópavogi með góðu
aðgengi á fyrstu hæð eða
lyftuhúsi
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178
eða atli@miklaborg.is
Íbúð á höfuðborgarsvæðinu sem þarfnast
endurbóta
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178
eða atli@miklaborg.is

Raðhús eða parhús í
/LQGDH²DVDODKYHUʳPH²
3 svefnherbergi, bein
kaup eða skipti á 150 fm
SDUK¼VL¯KYHUʳQX
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178
eða atli@miklaborg.is

Hafðu samband!

Háteigsvegur 14
Rúmgóð og björt 3ja herbergja, 87,4 fm
íbúð á jarðhæð

105 Reykjavík

Mikið uppgerð þriggja herbergja 90,6 fm
Verð : 41,5 millj.
útsýnisíbúð
ú
ý i íbúð á 4
4. hæð
h ð í lyftuhúsi
l f hú i
Skartar stórum og góðum gluggum með
¼WV¿QL\ʳU)D[DʴµDQQ(VMXQDRJXSSWLOIMDOOD
Forstofa/hol, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og stofu
með útgengi út á sólríkar suðursvalir.
Eigninni fylgir sérgeymsla

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

102 Reykjavík

110,1 fm 4ra herbergja íbúð á 5hæð
Tvennar svalirtil austurs og vestur
Lyftuhús
Afhending í mars 2020
Stæði í bílageymslu
s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

41,5 millj.

Glæsileg íbúð á 6. hæð
144,2
144
2 ffm að
ð stærð
ð
Vandaðar innréttingar og efnisval
Heildrænt útlit innréttinga
<ʳUE\JJ²DUVYDOLU
Stæði í lokaðari bílageymslu
Mikið sjávarútsýni

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

76 millj.

Verð :

Nánari upplýsingar:

Lundur 3

Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð

200 Kópavogi
Verð :

84,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Laxatunga 179

Valshlíð 8

105 Reykjavík

2 svefnherbergi og stór stofa / borðstofa

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

Kleppsvegur 6

Einbýlishúsi í Garðabæ að
80 milljónum
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178
eða atli@miklaborg.is

Nýlegri eða nýrri 4ra
herbergja íbúð fyrir 70
millj. nálægt Sundahöfn
Nánari upplýsingar veitir
Þórunn í síma 773 6000
eða thorunn@miklaborg.is
Rað, par eða einbýlishús í
201-203 Kópavogi. Margir
áhugasamir á lista
Nánari upplýsingar veitir
Atli í síma 899 1178
eða atli@miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

þriðjudaginn 1. október
kl 17.30-18.00

270 Mosfellsbær

Nýlegt 203,4 fm, 3ja herb endaraðhús
Verð : 76,9
á einni hæð
Frábært skipulag, þrjú rúmgóð
svefnherbergi, tvö baðherbergi Innbyggður bílskúr
Upphitað bílaplan
Mikil lofthæð og gólfhiti í öllu húsinu

millj.

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Sólarsalir 4

201 Kópavogur

Glæsileg og björt 4-5 herb 137,2 m2 íbúð á
3 hæð, innbyggður 27,1 m2 bílskúr

Verð :

66,5 millj.

Stórar suður/vestur svalir og frábært útsýni
Mikil lofthæð
Góð staðsetning

Nánari upplýsingar:

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala

s. 616 1313 Ólafur Finnbogason

löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Rað-, parhúsi eða sérbýli í
6HOMDKYHUʳH²D.µSDYRJL
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is
Íbúð 3ja herbergja við
Sléttuveg fyrir +60. Ára
Nánari upplýsingar veitir
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Margir áhugasamir
að leita að eignum
hjá sölumönnum
okkur.

Garðastræti 16
Falleg 102 fm neðri hæð

Verð :

Fallegt og reisulegt fjórbýlishús
Mikil lofthæð í íbúðinni
Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

101 Reykjavík

Sóltún 1

54,5 millj.

Glæsileg fullbúin 2ja herbergja íbúð
Verð : 57,9 millj.
Lyftuhús / Sérinngangur af svölum
Stæði í lokaðri bílageymslu Fallega
LQQU«WWX²VWH\SWDUERU²SO¸WXU<ʳUE\JJ²DUVX²YHVWXUVYDOLU
Nokkur skref í aðgengi að þjónustu
Ísskápur og uppþvottavél fylgir

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

– Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 2. okt. frá kl. 17:00 – 17:30

mánudaginn 30. sept. kl 17:30-18:15

Hraunbæ 18

Dalsbraut 22

110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

260 Njarðvík

Falleg 4ra herb íbúð á 1 hæð
Herbergi í útleigu í kjallara
Samtals 131 fm
Þrjú svefnherb innan íbúðar
Nýleg eldhúsinnr með góðu vinnuplássi
Tvennar svalir
Sameiginlegt þv hús
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:
Nán

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali
Ax
axel@miklaborg.is sími: 778 7272
ax
Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
Gu
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856
gu

46 millj.

.

3ja og 4ra herb. vel skipulagðar íbúðir.
Stærð íbúða er frá 74,3 fm til 108,2 fm.
Með íbúðum á 1. hæð fylgir stór
séreignagarður.
Fjöldi bílastæða og hleðslustöðvar fyrir
rafmagnsbíla.
Stutt er í alla þjónustu að Fitjum
Verð frá:

29,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 1. október kl. 17:00-17:30

þriðjudaginn 1. okt. kl. 17:00-17:30

Laugarnesvegur 89

Bergþórugata 57

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

101 Reykjavík

B
Björt 109,2 m2 íbúð á 4 hæð í glæsilegu
áálklæddu fjölbýlishúsi
2 svefnherbergi, stór og björt stofa
Svalalokun er á stórum svölum
S

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

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
77,7 m2 íbúð á 2hæð á vinsælum stað við
Bergþórugötu 57
Nýlega búið að endurnýja glugga og mála
húsið að utan
Nánari upplýsingar veitir::

Verð:

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

60,9 millj.

.

Verð:

40,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 1. október kl 17:00 og 17:30

þriðjudaginn 1. okt frá 17:30 - 18:00

Álfaborgir 15

Naustabryggja 33

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

110 Reykjavík

Falleg og mjög vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð á þriðju og efstu hæð
Stór stofa, eldhús með góðri innréttingu
og borðkrók, tvö svefnherbergi, forstofa og
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Góðar sólríkar suður svalir
Sérinngangur af svölum.
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

41,4 millj.

.

Glæsileg 3ra herbergja íbúð 89,1fm
Lyftuhús. Vandaðar innréttingar og gólfefni
Ísskápur og uppþvottavél fylgir
Þvottahús innan íbúðar
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Fallegar gönguleiðir í náttúrunni
Verð:

45,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudag 2. okt. frá kl 17:30 - 18:00

mánudaginn 30. sept. frá kl 17:00 - 17:30

Sólvallagata 43

Njörvasund 1

101 Reykavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

104 Reykjavík

Einstaklega björt og vel skipulögð 85,1m2 hæð
Eldhús og borðstofa, opið inn í stofu
Endurnýjað bað og eldhús ásamt tækjum
Stofa fallegt rými - franskar hurðir
Endurnýjað gólfefni 2017
Húsið í góð viðhaldi. Ein íbúð á hæð
Hiti í stétt. Frábær staðsetning
Verð:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

49,9 millj.

Verð:

44,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 1. okt. kl 18:00 - 18:30

þriðjudaginn 1. okt frá 17:15 - 18:00

Vesturberg 21

Byggðarholt 1C

111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313
Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

222,7 m2 einbýlishús með bílskúr
2
4 -5 svefnherbergi
A
Aukaíbúð í kjallara
Húsið hefur verið endurnýjað að hluta
H
/DXVWʴMµWOHJD
/
Glæsilegt útsýni
G
Verð:

73,9 millj.

270 Mosfellsbær

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

59,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

75$;b

/$866

Ljósheimar 16
Glæsileg 4ra herb endaíbúð á 6. hæð stærð
103,5fm. ÍÍbúðin er mikið endurnýjuð

Verð :

104 Reykjavík

Skógarvegur 14

47,9 millj.

Glæsileg 161 fm íbúð. Stæði í lokaðri

Verð :

bílgeymslu. Stór stofa með opnu eldhúsi.

103 Reykjavík

Strandgata 31

83,9 millj.

Fallega 1-2ja herbergja íbúð í algerlega
Verð : 37,9 millj.
endurbyggðu
d b
ð llyftu
f húsi
hú i við
ið Strandgötu
S
d ö í
+DIQDUʳU²L8PHUD²U¨²DYHOVNLSXODJ²D
íbúð á 2. hæð með góðu útsýni að gamla bænum. Frábært
staðsetning í miðbæ Hafnarfjarðar. Fallegur frágangur. Eignin
afhendist fullbúinn með gólfefnum ásamt uppþvottavél. Eignin
er laus við kaupsamning!

1¿HOGK¼VLQQU«WWLQJ1¿JµOIHIQLRJʴ¯VDU

Hjónaherbergi m. sér bað- og fataherbergi. Þrjú svefnherbergi

Baðherbergið endurnýjað. Þrjú góð herbergi. Gólfsíðir gluggar.

alls. Vandaðar HTH innréttingar og tæki. Fallegt fjölbýli með

Gólfhiti í allri íbúðinni Stórar svalir til vesturs, mikið útsýni.
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Skógarás 1

110 Reykjavík

Falleg 105 fm 3ja herb íbúð á annari
Verð : 44,9 millj.
hæð Bílskúr fylgir eign, upphitaður og
með heitu og köldu vatni Farið hafa fram
miklar endurbætur á húsinu að utan og er baðherbergi nýlega
uppgert Þvottahús er innan íbúðar Stutt er í skóla, leikskóla,
verslun og alla íþróttaiðkun

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

203 Kópavogur

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýli
Verð :
Fjö
ó svefnherbergi
f h b i aukk skrifstofu
k if f
Fjögur stór
40 fm bílskúr hannaður til að breyta í stúdíóíbúð
Aukin lofthæð á báðum hæðum
Stórt glæsilegt eldhús og góðar stofur
Fallegt útsýni og stutt að Elliðavatni
6WXWW¯JUXQQVNµODRJ¿PVDÀMµQXVWX¯JXUKYDUʳ

99,7 millj.

Nánari upplýsingar:

Mikið endurnýjuð 121,4 fm 4-5 herberga
íbúð á 3h
3hæð
ð
3-4 svefnherbergi og 2 snyrtingar
Íbúðin er í útleigu. Góðir tekjumöguleikar
Mikil lofthæð
Sérinngangur

201 Kópavogur

119,8 fm 4ra herbergja íbúð 3 svefnherb.

Verð :

Sérinngangur. Sólrík verönd 26,4 fm

64,9 millj.

Stæði í bílageymslu. Tvö auka stæði
Stutt í alla þjónustu, heilsugæslu, íþróttasvæði, skóla og
leiksskóla

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Boðahlein 28

210 Garðabær

Vel skipulagt og mikið endurnýjað raðhús
á einni hæð við Boðahlein 28 60 fm Góður
garður
Sjávarútsýni
Þjónusta frá Hrafnistu
Húsið endurnýjað að innan

Verð :

41 millj.

103 Reykjavík

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

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Glæsileg og vel skipulögð íbúð á 2 hæð í

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

81,9 millj.

210 Garðabær

Garðatorg
saman í opnu rými Gott skipulag Stæði í

Verð :

89,9 millj.

136 fm 4ra herbergja
Góð lofthæð
Góð staðsetning í hjarta miðbæjar Reykjavíkur
löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 6

52,3 millj.

Einstaklega vel staðsett 930 fm
Verð : 275 millj.
verslunarhúsnæði
l
hú
ði í nágrenni
á
iS
Smáralindar
á li d
Frábært auglýsingagildi, Mikill fjöldi
bílastæða Í dag er rekinn veitingar- og skemmtistaður í öllu
rýminu Húsnæðið hentar vel fyrir margs konar starfsemi
0¸JXOHJWHUD²VNLSWDÀY¯XSS¯WY¸H²DʴHLULU¿PL*µ²
lofthæð!

Stutt er í þjónustu; Læknavaktina, heilsugæslu, apótek, Bónus

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Verð :

virðulegu og vönduðu húsi við Laugaveg

210 Garðabær

bílageymslu Rúmgóðar svalir til vesturs

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

101 Reykjavík

GA

)5%5767$6(71,1*b

RJʴHLUL(LJQLQJHWXUYHUL²ODXVʴMµWOHJD

Laugavegur 40a

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

77,3 fm, 2ja herbergja íbúð Eldhús og stofa

57,9 millj.

löggiltur fasteignasali

Fallegt einbýli með glæsilegu útsýni og
Verð : 93,9 millj.
tvöföldum bílskúr. Möguleiki á aukaíbúð og
góður suður garður. Fjögur svefnherbergi,
J¨WXYHUL²ʳPP*O¨VLOHJWQ¿WWHOGK¼VRJQ¿JµOIHIQL£HIUL
hæð.
s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Verð :

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

aukaíbúð í skúr Stórar og bjartar stofur Nýlegt eldhús og bað

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 5

49,9 millj.

105 Reykjavík
Verð :

löggiltur fasteignasali

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

TLE
L A U S F L JÓ

38 fm bílskúr Búið að innrétta fallega

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni
Verð : 94,9 millj.
hæð innst í botnlanga í Grafarvoginum.
Húsið er 223,8 fm skiptist í 183,5 fm
íbúðarrými og 40,3 fm bílskúr.
Húsið samanstendur af forstofu, gestasalerni, 4 herbergjum,
stofu, borðstofu, eldhúsi, baðherbegi, þvottahúsi og bílskúr.

Hrísholt 6

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Stór og björt 147 fm neðri sérhæð auk

112 Reykjavík

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Laugateigur 18

Fannafold 135

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Verð :

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Vatnsstígur 3 b

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 100

s. 778 7272 Axel Axelsson

Ennishvarf 25

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

lyftu og snyrtilegri sameign.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

220 Hafnarfjörður

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen löggiltur fasteignasali

– Með þér alla leið

201 Kópavogur

Sala hefur farið frábærlega vel af stað

íbúðir af minni gerðinni,“ segir Helen

í nýju fjöleignahúsi, sem nú er að rísa

Neely, verkefnisstjóri í stýriteymi 102

á Hlíðarendasvæðinu, innan hins nýja

Reykjavík. „Áður en við fórum af stað

póstnúmers 102 Reykjavík. Alls hafa 31

í þetta verkefni fyrir rúmu ári síðan þá

íbúðir selst á þeim 20 dögum,

gerðum við þarfagreiningu á markaðnum

Alls hafa 31 íbúðir selst

sem liðnir eru frá því sala

og lásum hann þannig að mikið af stórum

hófst eða um 45% 69 íbúða

og dýrum eignum á svæðum í kringum

á þeim 20 dögum,

sem komnar eru í sölu á

okkur væru í þróun eða farin af stað í

vegum félagsins Hlíðarfótur.

byggingu. Við mátum það því þannig að

sem liðnir eru frá því
sala hófst eða um 45%

A U G LÝ S I N G

102 — Vatnsmýri

„Salan hefur farið fram úr
okkar björtustu væntingum en
svo virðist sem það sé mikill

og stöðugur áhugi á verkefninu. Við áttum
ekki von á svona mikilli sölu á svo stuttum
tíma en kaupendur virðast átta sig betur og
betur á staðsetningu hússins en húsið er
staðsett miðsvæðis í Reykjavík, mitt á milli
Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur
og síðan er Landsspítalinn rétt hjá. Stutt
er í menningu, íþróttastarfsemi og útivist.
Héðan er t.d. mjög auðvelt að komast
þangað sem þarf á tveimur jafnfljótum.
Kaupendur virðast vera spenntir fyrir
þessum kostum“ segir Svan G. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali á Mikluborg.
Undir það tekur Sigurður Lárus Hólm,
framkvæmdastjóri Hlíðarfótar, sem er
framkvæmdaaðili verkefnisins,. Einn
megin kosturinn við verkefnið okkar er
staðsetningin þ.e. að Hlíðarendasvæðið er í
göngufæri við miðbæinn og marga stærstu
vinnustaði landsins sem og háskólana en

„Helmingur þeirra eru 2ja herbergja íbúðir og alls er um
að ræða 50 hagkvæmar íbúðir af minni gerðinni,“ segir
Helen Neely, verkefnisstjóri í stýriteymi 102 Reykjavík

samt mjög fjölskylduvænt. Auk þess er stutt
Opið hús á skrifstofu
Mikluborgar alla virka daga
á milli kl. 11 og 13

www.102Reykjavik.is

í útvistarparadís í Öskjuhlíð og Nauthólsvík.

meiri eftirspurn yrði eftir hagkvæmum,

fjöleignahúsinu. Af þeim eru ríflega 120

Þá muni fyrirhuguð borgarlína fara um

minni íbúðum á þessu svæði. Við bjóðum

íbúðir minni en 90 fermetrar og einungis

svæðið,“ segir hann.

einnig upp á þá nýbreytni að kaupendur

fjórar íbúðir eru stærri en 150 fermetra og

Alls fóru um 69 íbúðir á sölu fyrir 20

geta fengið parket afhent og lagt á íbúðirnar

er ein þeirra þegar seld.. „Húsið er byggt

dögum. Helmingur þeirra eru 2ja herbergja

í föstu gjaldi eftir stærð eigna sagði Helen.

utan um skjólgóðan inngarð og undir

íbúðir og alls er um að ræða 50 hagkvæmar

Í húsinu verða byggðar 191 íbúðir í

honum er tveggja hæða bílakjallari. Flestum

íbúðum fylgir bílastæði og sumum fleiri en
eitt. Engin atvinnustarfssemi er fyrirhuguð
í húsinu og er þetta eina byggingin á
svæðinu sem þannig er skipulögð.
Helen segir að íbúðirnar séu fjölbreyttar frá
tveggja til fimm herbergja og 50-220 fm að
stærð. Hún segir að mikil vinna hafi verið
lögð i skipulag íbúðanna, val á innréttingum
og efnisval almennt og sú vinna virðist vera
skila sér í almennri ánægju kaupenda.
Nánari upplýsingar veita sölumenn
Mikluborgar í síma 569-7000 eða
miklaborg@miklaborg.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

520 9595

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

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

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Jón Gunnar
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

848 7099

Grandavegur 42 E

74.900.000

107 Reykjavík

Fellsmúli 13

108 Reykjavík

44.900.000

Bæjarlind 5

41,9-139 millj.

201 Kópavogur

3ja

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. sept. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4 Stærð: 122,1 m2
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

Gyðufell 10

111 Reykjavík

31.900.000

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3-4

Stærð: 142,7 m2

Herbergi: 2-4

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

Kirkjulundur 6

49.500.000

210 Garðabæ

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. okt. kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

4ra

Herbergi: 3

Stærð: 83.2 m2

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

Skógarsel 41

109 Reykjavík

70.800.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 2. okt. kl. 17.30-18.00

Stærð: 95,5 m2

Herbergi: 3

Stærð: 64,6 - 230 m2

Bílageymsla

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

Víkurströnd 7a

170 Reykjavík

109.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. sept. kl 17.30-18.00

Stærð: 122,1 m2

Herbergi: 6

Stærð: 221.3 m2

Björt og vel skipulögð, 3ja herbergja íbúð fyrir aldraða með sérinn
gangi í Garðabæ. Íbúðinni fylgir sérmerkt stæði í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, laufskála, tvö svefnherbergi, baðherbergi og sér geymslu í sameign. Gólfefni eru parket og ﬂísar. Íbúðinni
fylgir sérmerkt stæði í bílageymslu. Sameign er snyrtileg og er gott
aðgengi í húsinu og er lyfta. Í sameign er sameiginlegur fundar- og
eldhúsaðstaða sem er boði fyrir íbúðaeigendur gegn vægu gjaldi.
Göngustígur er yﬁr í Garðatorg, þar sem hægt er að sækja alla helstu
þjónustu, s.s. heilsugæslu, Bónus, Apótekið, bókasafnið, veitingastaði
oﬂ. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Glæsileg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með
þaksvölum sem snúa í suður og vestur. Útsýni. Sér stæði í upphitaðri
bílageymslu og tvær geymslur fylgja íbúðinni. Sérinngangur er af
svölum, um lokað stigahús með lyftu. Fallegar innréttingar frá Brúnás
, gólfefni eru parket og ﬂísar á gólfum. Íbúðin er skráð samtals 122,1
fm. þar af er íbúðin skráð 110fm, önnur geymsla er í sameign á
2.hæð skráð 8,7 fm og hin er fyrir framan bílastæðið í bílageymslu
skráð 3,4 fm. Í sameign á 2. hæð er fundarsalur, hjóla og vagnageymsla. Snyrtileg sameign. Frábær staðsetning þar sem stutt í
alla helstu þjónustu. Mjóddin í göngufæri og stutt út á stofnbrautir.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Falleg og vel skipulagt sex herbergja parhús með bílskúr við
Víkurströnd á Seltjarnarnesi. Húsið er á þremur pöllum. Húsið
er 221.3 fm, þar af er bílskúr 31.9 fm. Húsið skiptist m.a. í stofu,
borðstofu, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð og
birta eru í efri hluta hússins. Fallegur arinn er í stofu. Mjög stórar
svalir. Glæsilegt sjávarútsýni yﬁr Esjuna.

Strikið 1A,B og C

Kvistavellir 44

Kambastaðir

210 Garðabæ

NÝT

53,8-94,6 millj

54.500.000

810 hveragerði

14.800.000

T

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
Herbergi: 2-3

221 Hafnarfjörður

Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Stærð: 84-179,6 m2

Fallegar íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu 3-5 hæða fjölbýlishúsi við Strikið
1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2-3ja herbergja og 84-174,2 fm. Íbúðirnar eru
með vönduðum innréttingum frá Axis og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með
góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. sept. kl. 18.00-18.30
Herbergi: 4

Stærð: 158,9 m2

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.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

BYGGINGARLÓÐ
Stærð: 2 ha
Kambastaðir standa á ﬂatlendinu fyrir neðan Kambana við Hveragerði. Staðsetning er í
sveitarfélaginu Ölfusi, þó nálægðin sé einungis um 1,3 km frá Hveragerði. Stærð Kambastaða eru um 2 ha og allt land má telja að sé á sléttlendi. Kambastaðir eru 500 metrum frá
Þorlákshafnarvegi og standa reitir fyrir húsakostur yst á landinu lengst frá vegi í ró og næði.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

Langalína 2a

210 Garðabær

93.900.000

Hraunkambur 6

220 Hafnarﬁrði

39.900.000

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. okt. kl. 17:30 – 18:00

Stærð: 174,6 m2

Herbergi: 3

Stór glæsileg og nýlega innréttuð 174,6fm 4 herbergja íbúð á 4 hæð með tveimur
stórum svölum til suðurs og norðurs. Glæsilegt útsýni yﬁr borgina. Tvö bílastæði
fylgja með í bílageymslu. Vandaður frágangur er á íbúðinni og var hún öll innréttuð
og kláruð 2018. Flutt var fyrst inn í íbúðina 2018.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Falleg og björt sérhæð með sérinngangi í tveggja íbúða húsi við Hraunkamb 6 í Hafnarﬁrði. Íbúðin er á fyrstu hæð og skiptist í þvottahús, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi
og stofu. Í kjallara er rúmgóð geymsla með sér inngangi. Samtals er eignin 99.8 fm. Eldhús hefur nýlega verið endurnýjað og er í ljósum lit með límtrés borðplötu, uppþvottavél
og ofni í vinnuhæð. Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

Lyngheiði 20

200 Kópavogur

79.900.000

Birtingakvísl 60

Herbergi: 8

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

Smyrilshlíð 5 | Valshlíð 8 | Fálkahlíð 2 | Fálkahlíð 4

OPIÐ HÚS þriðjudaginn okt. kl: 17:30-18:00
Stærð: 184,4 m2

NÝT
T
Ver Í SÖL
ð fr
U

34,9

Stærð: 215,3 m2

Sjarmerandi og rúmgott 8 herbergja raðhús á eftirsóttum stað í Árbænum. Húsið
er vel skipulagt. með fallegum pall. Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, gestabaðherbergi, eldhús, borðstofu, tveimur
stofum, baðherbergi, þvottahús, geymslu og eru 5 svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516

102 REYKJAVÍK.IS

Öll þjónusta í göngufæri

79.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 2. okt. kl. 17:30 -18:15

Stærð: 99,8 m2

Sælureitur þar sem borgarlífið
og náttúran mætast

110 Reykjavík

á:

m.k

•

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

•

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná upp í
loft, innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja

•

Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja stórum
íbúðum.

•

Afhending áætl. Jan/feb 2020

•

Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

r

Mjög vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr, samtals : 184,4. Eignin
er mjög vel staðsett í rólegri götu. Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, borðstofu,
eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Tvær stórar
verandir.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Rauðhamrar 14

112 Reykjavík

63.900.000
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-háskólasjúkrahúsi.

SÝNUM DAGLEGA

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.

HRINGDU BEINT Í SÖLUMENN

Fálkagata 2, íbúð 201
Verð: 39.5 milljónir
2ja herb. - 49,6 m2
Bílastæði fylgir

STU
DÍÓ
ÍBÚÐ TIL S IR
ÖLU
!

Á b . Si g u r ð u r G u n n l au g s s o n l ö g g i l t u r f as t ei g n as al i

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. sept. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 6

Stærð: 190,8 m2

Rúmgóð og björt 6 herb. íbúð á tveimur hæðum á 3. hæð með
bílskúr. Einstakt útsýni yﬁr borgina. Neðri hæð: eldhús, nýlega endurn.
baðherb.,stofa og tvö herb. Efri hæð: salerni, sjónvarpshol, hol og tvö
svefnherb. Bílskúr stendur sér, heitt og kalt vatn.
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

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

EFSTALEITI 23
ÍBÚÐ 218
Frábær fyrstu kaup!

Verð: 35.900.000
OPIÐ
HÚS

mánudaginn 30. sept. kl. 12:00-13:00
þriðjudaginn 1. okt. 12:00-13:00
ﬁmmtudaginn. 3. okt. kl.17:00-18:00
í sýningarsal í Efstaleiti 27

LÁGALEITI 5,7,9
LÁGALEITI 1-3

Bugðulækur 18

105 Reykjavík

41.900.000

EFSTALEITI 19-25

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 1. okt. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 2-3

Stærð: 86,5 m2

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. þvottahús. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

EFSTALEITI 27

•

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

SKEIFAN

TÓNAHVARF 3, 203 KÓP
ATVINNUHÚSNÆÐI

STEFÁN HRAFN

HRAUNBÆR 114, 110 RVK

43.5M

ATVINNUHÚSNÆÐI

895 2049

Er með í leigu eða sölu gott atvinnuhúsnæði á besta stað í Skeifunni.
Lyftuhús. Hentar undir ýmiskonar starfsemi. Stærð ca 3 x 250 fm.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK

73.9M

43.9M

O
PI
Ð

ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTTIR 692 0149

MATTHILDUR SUNNA

HÚ
S

690 4966

Nýtt 250,4fm. iðnaðarbil með mikilli lofthæð sem skilast fullmálað, Opið hús mánudaginn 30.september klukkan17:00 til 17:30 gólf verða vélslípuð, þurrslípuð og settur sealer yﬁr. Bæði inngöngu- Fjögurra herbergja, 124,1 fm. endaíbúð á annarri hæð Fínar svalir í
vestur. Geymsla og þvottahús innan íbúðar og merkt stæði á lóð.
og innkeyrsluhurð sem er uþb 4 m. uppsettar með rafopnun.

BRÍETARTÚN 11, 105 RVK

94.9M

HOLTSVEGUR 23-25, 210 GBR

53.5M

SÝNUM ALLA DAGA

SÝNUM ALLA DAGA

LAUS TIL AFHENDINGAR

MATTHILDUR / KJARTAN

MATTHILDUR / KJARTAN

MATTHILDUR / KJARTAN

Tveggja herbergja, 65,7 fm. íbúð á 2. hæð., tilbúin til afhendingar.
Íbúðin afhendist með gólfefnum. Fallegar, sérsmíðaðar innréttingar
eru í íbúðinni of gólfhiti með sér hitastilli í hverju rými fyrir sig.

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

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.

ESKIHLÍÐ 5, 105 RVK

MATTHILDUR SUNNA

38.5M

690 4966

Falleg 2j herb., 78,8 fm. íbúð. Sér bílastæði á lóð og tvær geymslur
í sameign.

LÁGALEITI - STÚDÍÓÍBÚÐ

STEFÁN HRAFN

29.9M

895 2049

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

HJALTABAKKI 14, 109 RVK

MATTHILDUR SUNNA

36.9M

690 4966

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

VALHÚSABRAUT 16, 170 RVK

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

820 2399

31.9M

663 2508

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

HOFSVALLAGATA 49, 101 RVK

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FÁLKAGATA 26, 107 RVK

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

79.9M

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.

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 SUNNA
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

- 10 tveggja herbergja íbúðir, um 84 fermetrar, afhendist fullbúnar án gólfefna. Eitt bílastæði í lokaðri bílageymslu
fylgir hverri íbúð. Verð frá 59,9 milljónir fyrir íbúðir á annri hæð til 64,9 milljónir fyrir íbúðir á 6.hæð.
- 6 þriggja herbergja íbúðir, um 110 fermetrar, afhendist fullbúnar án gólfefna. Eitt bílastæði í lokaðri bílageymslu
fylgir hverri íbúð. Verð frá 69,9 milljónir fyrir íbúðir á annri hæð til 71,9 milljónir á 4.hæð.
- 4 þriggja herbergja íbúðir, um 110 fermetrar, afhendist fullbúnar án gólfefna. Tvö bílastæði í lokaðri bílageymslu
fylgja hverri íbúð. Verð 74,9 milljónir fyrir eignir á 5.hæð og 75,9 milljónir fyrir eignir á 6.hæð.
- Ein þakíbúð á 7.hæð, 201 fermeter með þaksvölum allan hringinn og útsýni til allra átta.
Afhendist tilbúin til innréttinga. Tvö bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgja íbúðinni.
Frábærlega staðsettar sérlega vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og einkastæði í
bílakjallara. Íbúðirnar afhendist fullbúnar án gólfefna, nema með ﬂísum á baði, samkvæmt skilalýsingu. Ísskápur fylgir með
eldhúsinnréttingum. Íbúðirnar eru rúmgóðar og vel skipulagðar, en alrými eru einstaklega björt og vistleg.
Húsið er hannað er af Orra Árnasyni hjá Zeppelin Arkitektum.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
Sími 663 2508
olafur@stakfell.is

Stefán Hrafn Stefánsson
Lögg. fasteignasali
Sími 895 2049
stefan@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FYRSTA SKREFIÐ ÞEGAR ÞÚ VILT SELJA FASTEIGN

s. 616 8880 • sos@eignalind.is

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA

Sigurður Oddur Sigurðsson

Ellert Róbertsson

Erlendur Davíðsson

Einar Pálsson

Heiða Guðmundsdóttir

Embla Valberg

Löggiltur fasteignasali
sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Sölumaður Fasteigna
í rúm 30 ár
ellert@eignalind.is
simi 893 4477

löggiltur fasteignasali
og verðbréfamiðlari.
Sími 8970199

Eignalind Akureyri
Löggiltur fasteignasali
einar@eignalind.is
Sími 857-8392

Hdl. löggiltur fasteignasali
Sími 779 1929
heida@eignalind.is

löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari.
embla@eignalind.is
sími 7662-4577

kraftur • traust • árangur
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs

Pantaðu verðmat á www.Verdmat.is

LIND FASTEIGNASALA

.

GLÆSILEG EIGN VIÐ ÆGISÍÐU TIL LEIGU

Auglýsir eftir
fasteignasölum til
starfa.
Reynsla af sölu
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi
tölvupóst og ferilskrá á

Um er að ræða glæsilega nýuppgerða eign með einstöku útsýni.
7 herbergja eign með tveimur baðherbergjum og einni snyrtingu,
vinnuherbergi, svíta með baðherbergi innaf,tvær stofur,fjögur
svefnherbergi,eldhús, fallegur garður með verönd,geymslu
þvottahús og fleira.

hannes@fastlind.is

Nánari upplýsingar veitir Sigurður lgfs, s: 898-6106
netfang: sigurdur@fstorg.is

Kristján Baldursson
hdl., lögg. fasteignasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Garðar
B. Sigurjónsson

Fr.kv.stj.Viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Sölustjóri.
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S. 898-0255

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Sólveig
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali
Skjalavinnsla.
S: 869-4879
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Garðar Hólm

Gylﬁ Jens Gylfason

Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124

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

VIÐ ERUM TRAUSTI
Garðar
Kjartansson

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Sölufulltrúi
Í námi til löggildingar
fasteignasala
S: 853-9779

Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Lögmaður.
Löggiltur fasteignasali.
Löggiltur fasteignasali. Viðskiptafræðingur.
S: 869-8650
S: 692-6226

OP

IÐ

Gunnar
Þórisson

Einar Örn
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi.
Í námi til löggildingar
fasteignasala
S: 823-4969

Guðbjörg Helga
Löggiltur fasteignasali.
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

OP
HÚ

S

Álftamýri 10
108 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
30. SEPTEMBER KL. 17:30 - 18:00
Falleg 3ja herbergja íbúð á fjórðu (efstu hæð).
Eignin er skráð alls 83,7 fm þar af eru tvær geymslur
skráðar 4 fm og 4,3 fm. Eignin getur verið laus við
kaupsamning.
Nánari uppl. veitir Garðar B. s: 898-0255
gardarbs@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

IÐ

Kristín María
Stefánsdóttir

Matthías Eyjólfsson

Lögfræðingur.
Í námi til lögg.fasteignasala
S: 837-1177

Hefur lokið námi til
lögg fasteignasala.
S: 899-7770

OP
HÚ

S

Drápuhlíð 11
105 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN
1. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Einstaklega björt, rúmgóð og vel skipulögð 89,1 fm
3ja herb. íbúð á neðstu hæð. Húsið hefur fengið
reglulegt viðhald.
Nánari uppl. veita Kristín s: 837-1177
kristin@trausti.is og Kristján s: 867-3040
kristjan@trausti.is
Verð: 44,9 millj.

IÐ

OP
HÚ

S

Efstaland 4
108 Reykjavík
OPIÐ HÚS: MIÐVIKUDAGINN
2. OKTÓBER KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja 80,0 fm íbúð
á 2. hæð. Verið er að ljúka framkvæmdum á ytra
byrði hússins sem seljandi greiðir fyrir. Sérmerkt
bílastæði fylgir íbúð. Rúmgóðar suðursvalir með
fallegu útsýni. Nánari uppl. veitir Styrmir
s: 846-6568 styrmir@trausti.is
Verð: 45,9 millj.

IÐ

HÚ

S

Sléttahraun 25
220 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
2. OKTÓBER KL. 17:00 - 17:30
Mikið endurnýjuð og björt 2ja herb. 58,2 fm íbúð á
2. hæð í fjölbýli. Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni. Stór
sameiginlegur garður með leiksvæði fyrir börn.
Stutt er í alla helstu þjónustu. Getur verið laus við
kaupsamning. Nánari uppl. veita Kristín s: 837-1177
kristin@trausti.is eða Kristján s: 867-3040
kristjan@trausti.is. Verð: 33,5 millj.

Íslenskar innr·Ĵingar
SÉRSMÍÐAÐAR INNRÉTTINGAR FYRIR ÍSLENDINGA

Stígandi ehf. var stofnaður 1. maí 1947 og
g er fyrirtækið
y
þ
því í hópi
p elstu
byggingarfyrirtækja á Íslandi. Um 20 manns skipa að jafnaði samheldinn
hóp sem hefur fagmennsku og vönduð vinnubrögð að leiðarljósi.
Flestir í hópnum eru fagmenntaðir smiðir og/eða hafa mjög mikla
reynslu í starę. ekking þeirra og øtsjónarsemi ásamt vönduðum
tækjabønaði gerir f·laginu kleift að leysa Ěókin verkefni af Ćmsu tagi.

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI
FAGMENN Í TRÉVERKI SÍÐAN 1947

Trésmiðjan Stígandi • Sími: 452 4123 • www.stigandihf.is
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Leó Gunnar
Ingólfsson,
sölufulltrúi í
BYKO, segir
hvert eldhús
sérsniðið að
þörfum viðskiptavinarins.

Ótal sérsniðinna
valmöguleika
Byko býður upp á alhliðaþjónustu þar sem hugað er að
öllu sem viðkemur eldhúsframkvæmdum, frá hugmynd
að veruleika. Áhersla er lögð á gæði og vandaða þjónustu.

Þ

að er eitthvað gefandi við
það að geta búið til draumaeldhúsið fyrir fólk, vitandi
að þau eiga eftir að vera í þessu
eldhúsi næstu tuttugu árin, maður
verður pínu stoltur af því,“ segir
Leó Gunnar Ingólfsson sölufulltrúi. Hann segir viðskiptavini
geta valið á milli margra ólíkra
samsetninga og miðað sé við óskir
hvers og eins. „Við getum sniðið
lausnirnar að þörfum viðskiptavinarins og það er hægt að fá
skápana í mismunandi stærðum,
alls konar litum og útfærslum.“
Þá sé allt sem þarf á einum stað.
„Hjá Byko er hægt að fá heildarpakkann, við erum með gólfefnin,
málninguna og flísarnar og allt
það,“ segir Leó. „Þetta er svona
„one stop shop“, með mikið úrval
af samsetningum og getum boðið
upp á að klára dæmið fyrir viðskiptavininn.“

Þrívíddin gagnleg
„Við teiknum upp í þrívídd, veitum
ráðgjöf og aðstoðum við að setja
upp eldhús,“ segir Leó. „Viðskiptavinurinn getur komið til okkar og
ef hann er með einhverja grunneða rýmisteikningar þá getum
við farið í það að teikna upp fyrir
viðskiptavininn eftir fyrirmælum
hans.“
Leó segir valmöguleikana
endalausa og að forritið veiti viðskiptavinum umtalsvert frelsi til
að prófa sig áfram. „Þá er mjög
auðvelt að fara að leika sér með liti
eða útfærslur og þá sér maður ef
til vill að eitthvað sem virkaði vel í

hausnum á manni er ekki endilega
að virka vel þegar það er búið að
setja það upp í þrívídd.“

Huga þarf að ýmsu
Þrívíddin gerir viðskiptavinum
kleift að sjá möguleika rýmisins
frá nýju og hagnýtu sjónarhorni
sem komi sér afar vel fyrir nýbyggingar. „Svo er hægt að skoða þetta í
þrívídd sem hentar oft sérstaklega
vel þegar um er að ræða nýbyggingar, húsið er kannski ennþá
í smíðum og fólk hefur jafnvel
ekki séð rýmið í raun og veru, þá
er oft gott að fá þessa þrívíddarteikningu til að átta sig á þessu,“
útskýrir Leó.
„Svo eru oft litlir hlutir sem
fólk fattar ekkert endilega að
leiða hugann að og þá erum við
kannski að benda viðskiptavinum
á að það sé betra að hafa þetta á
vissan hátt út af smáatriðum, eins
og að passa að hurðir lemjist ekki
saman, þessi litlu atriði sem auka
lífsgæðin,“ segir Leó. „Flestir fara í
eldhús kannski einu sinni á 10–20
ára fresti en við erum að gera þetta
daglega þannig að við höfum
kannski aðeins betri þekkingu á
þessu.“

Litaval í samræmi við rýmið
Leó segir hvíta litinn sívinsælan
en að fólk sé þó í ríkari mæli farið
að prófa sig áfram í dekkri litum.
„Hvítt selst alltaf ágætlega, en
svo er fólk byrjað að taka eik eða
dökka eik, og blanda því saman
við svarta litinn eða mjög dökka
liti, það kemur mjög fallega út.“

Þá hefur stærð rýmisins sem
unnið er með gjarnan áhrif á
litaval viðskiptavina. „Við sjáum
svo muninn, sérstaklega eins og í
nýbyggingum, að þá er oft rýmið
miklu stærra sem eldhúsið er í,
það er partur af stofunni og þá er
fólk tilbúið að leika sér með dekkri
liti, en í litlu eldhúsunum þá henta
ljósari litir betur upp á að láta
rýmið virka stærra.“
Þá sækir fólk mikið í náttúruleg
og hrá efni. „Svona lífrænir eða
mýkri litir eru aðeins að skríða inn
hjá okkur og það er dálítið um rustic fíling og hráa eik, svona jarðtengingu.“ Hann segir andrúmsloft
sjöunda áratugarins enn eftirsótt.
„Oft er fólk líka að sækjast eftir
endurhvarfi til sjöunda áratugarins, hansahillufílinginn og allt
það, fólk er ennþá dálítið að leika
sér með þá hluti.“

Ekki verra að undirbúa sig

Eldhúsinnréttingarnar frá JKE eru einstaklega vandaðar.

Leó ráðleggur fólki sem hyggst
fara í eldhúsframkvæmdir að
undirbúa sig með því að velta
fyrir sér hvað það er sem sóst er
eftir. „Það hjálpar mikið að vera
búinn að glugga í bæklinga og
skoða Pinterest og allt þetta til
þess að fá innblástur og sjá hvað
það er sem manni finnst spennandi.“
Það sé misjafnt hversu mótaðar
hugmyndirnar eru. „Sumir koma
og vita alveg nákvæmlega hvað
þau vilja á meðan aðrir hafa ekki
hugmynd.“
Næsta skref sé þá að skoða
hugsanlegar útfærslur í samráði

við BYKO-teymið. „Svo er það
bara að vera með góða teikningu
af rýminu, eða rétta, þá er hægt að
setjast niður með fólkinu og byrja
að púsla saman, sérstaklega ef þau
vita um það bil hvernig þau vilja að
þetta líti út og virki,“ útskýrir Leó.
„Eftir smá spjall fær maður oftast
á tilfinninguna hvað fólk er að
vonast eftir.“
Þá sé gott að hafa hugfast að ferli
af þessu tagi taki alltaf dálítinn
tíma. „Þetta tekur alltaf einhvern
smá tíma, bæði að rífa niður gamla
eldhúsið og setja upp nýja, það þarf
að muna eftir því.“

Fjárfesting til frambúðar
Innréttingarnar sem BYKO býður
upp á eru frá danska gæðamerkinu
JKE. „Þetta er kannski ekki endilega fyrsta eldhús sem þú kaupir
en þetta er svona eldhús sem þú
kaupir sem þú veist að þú munt
vera að nota næstu 25 árin. Það er
líka 5 ára ábyrgð á frontunum og 25
ára ábyrgð á öllu innvolsi þannig að
þeir standa alveg við sína vöru.
Allar nánari upplýsingar má finna á
www.jke.is eða senda fyrirspurn á
jke@byko.is

JKE er danskt vörumerki sem býður
upp á einstaklega breiða línu í
innréttingum í hæsta gæðaﬂokki.
Innréttingarnar frá JKE hafa verið
mjög vinsælar allt frá því þær komu
fyrst á markaðinn árið 1970.
JKE er með dreiﬁngaraðila í Danmörku,
Noregi, Svíþjóð og nú á Íslandi.

Skoðaðu JKE bæklinginn
á www.jke.is
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Alveg kreisí
eldhúsáhöld
Hvort sem þú ert ástríðukokkur eða
matreiðslumeistari þá hlýturðu að hafa gaman
af svona skemmtilegum eldhúsáhöldum sem
gera störfin léttari. Þessi litlu skemmtilegu tæki
gera lífið svo miklu skemmtilegra í eldhúsinu.

Nauðsynlegt
tæki eða ekki?
Það skiptir ekki
máli. Þetta er
stórsniðugt
þegar skera þarf
niður beyglu
eða hamborgarabrauð.
Hefur þú lítinn
tíma fyrir afmælið og ætlar
að skreyta
tertu með
niðursneiddum
jarðarberjum?
Þá er hér tækið
sem sparar þér
tíma og sker
jarðarberin
niður á stuttum
tíma.

Hver nennir að tína steininn úr kirsuberinu þegar maður getur haft svona
hjálp til þess? Tækið losar steina úr
kirsuberjum á örskotsstundu.

Devil Oven Pull heitir
þessi gripur sem
kemur í veg fyrir að
þú brennir þig þegar fat
er tekið út úr heitum ofni.
Aðeins þarf að festa hann
með einu handtaki á formið
og þú getur tekið
það úr ofninum á
auðveldan hátt.
Kemur í staðinn
fyrir ofnhanska.

Það er auðvitað ekki hægt
að bleyta á sér fingurna
þegar maður dýfir Oreo
kexinu í mjólk. Þetta tæki
er auðvitað alveg nauðsynlegt á hverju heimili.

Suðurlandsbraut 26 Sími: 587 2700
0QJ§WJSLBEBHB MBVHBSEBHBXXXBMOPJT

Gerðu lífið einfaldara þegar
mismunandi grænmeti er
skorið niður. Hér fer það bara
beint ofan í skúffur. Einfalt
og þægilegt. Hægt er að
kaupa fleiri skúffur
en þrjár fylgja.

Smáauglýsingar
M Á N U DAG U R

13
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar
Farartæki

Þjónusta

Húsaviðhald

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

Til bygginga

Keypt
Selt

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

Pípulagnir

Til sölu

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

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.

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

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Hreingerningar

Húsnæði

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Bílar til sölu

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

Önnur þjónusta

Garðyrkja

Húsnæði í boði

SKRÚÐGARÐYRKJA OG
RÁÐGJÖF.

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

Tek að mér haustklippingar, þrif á
lóðum og alla almenna garðyrkju
og tek einnig að mér ráðgjöf
varðandi stærri breytingar.
Hjörleifur Björnsson
skrúðgarðyrkjufræðingur
s:662-6625

GEFÐU
VATN

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

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Bókhald

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO
TIL SÖLU.
Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með
mikla möguleika. Verð aðeins 2.350
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S.
868-3144

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

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

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

Nudd
NUDD NUDD NUDD
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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!

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

intellecta.is

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

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

... allt fyrir
atvinnueldhús

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

Viktoría Kristjánsdóttir,
Suðurhólum 14, Reykjavík,
lést á heimili sínu hinn 23. september.
Útför hennar fer fram frá Fella- og
Hólakirkju fimmtudaginn 3. október nk
kl. 13.00.
Þorkell Snorri Sigurðarson
Bjartmar Þórðarson
Karítas Þorkelsdóttir
Guðbjörg Berglind Joensen

Ástkær faðir minn,

Hallur Jónasson
frá Hrauni í Öxnadal
lést á Öldrunarheimilinu Hlíð
18. september.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 3. október kl. 10.30.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Öldrunarheimilið Hlíð.
Fyrir hönd aðstandenda
Grétar Berg Hallsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hallgerður Sigurgeirsdóttir
lést fimmtudaginn 19. september.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 3. október kl. 13.
Jón Bragi Gunnlaugsson
Björgvin Lárus Gunnlaugsson Arnheiður Guðmundsdóttir
Heiða Dögg Jónsdóttir
Aldís Geirdal Sverrisdóttir
Gunnar Ingi Ágústsson
Vigdís Halla Björgvinsdóttir Flóki Þorleifsson
Gunnlaugur Eiður Björgvinsson
og langömmubörn

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, dóttir, stjúpdóttir, systir,
stjúpsystir, móðursystir og mágkona,

Elín Magnadóttir
(fædd 13. júní 1964)
lést á Landspítalanum 20. september.
Útför fer fram í Fríkirkjunni í Reykjavík
1. október næstkomandi kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið.
Aðstandendur:
Tryggvi Egilsson
Valgerður Tryggvadóttir
Björgvin Ragnar Hjálmarsson
Þórdís Tryggvadóttir
Magni Guðmundsson
Halldóra Anna Þorvaldsdóttir
Ingibjörg Magnadóttir
Marteinn Þór Sigurðarson
Rakel Marteinsdóttir
Hrafnkell Ívarsson
Petra Marteinsdóttir
Þorvaldur Ingvarsson
Rúna Alexandersdóttir
Kristín Ingvarsdóttir
Guðmundur Thoroddsen
Sveinn Ingvarsson
Valdís Ásta Aðalsteinsdóttir
Örn Hauksteinn Ingólfsson Ásdís Arna Björnsdóttir

MÁNUDAGUR

Í Val verður alltaf hlúð
vel að kvennaíþróttum
Valskonur urðu nýverið Íslandsmeistarar í knattspyrnu og er Valur fyrsta félagið sem
er handhafi titilsins í handbolta, fótbolta og körfubolta. Börkur Edvardsson, formaður
knattspyrnudeildar Vals, var að taka á móti 63. titli sínum á rúmum sextán árum.

V

alur varð á dögunum fyrsta
íslenska liðið í sögunni
sem er handhafi Íslandsmeistaratitilsins í körfubolta, handbolta og fótbolta
á sama tíma þegar Valskonur unnu
Kef lavík í lokaumferðinni og tryggðu
sér með því ellefta Íslandsmeistaratitilinn. Erfitt er að sjá nokkurt lið leika
þetta afrek eftir á næstu árum enda ekki
mörg lið með félög í fremstu röð í öllum
greinunum. Edvard Börkur Edvardsson,
formaður knattspyrnudeildar Vals, segir
það sýna metnað Vals fyrir kvennaíþróttum og samheldnina innan félagsins.
„Þetta er flott met að setja og vekur
vonandi verðskuldaða athygli. Þessi
árangur ætti að sýna íþróttaáhugafólki
að í Val hefur og verður alltaf hlúð vel að
kvennaíþróttum, okkar hlutverk er að
móta og skapa umhverfi fyrir stelpurnar
til að blómstra í. Okkur hefur tekist að
skapa samheldni á milli deilda, bæði á
milli íþrótta og á milli karla- og kvennaliðanna og styðja þau við bakið á hvort
öðru. Mér þykir þetta eitt af því fallega
við Val í dag, þessi samkennd og fjölskyldustemning sem er yfir félaginu.“
Með því tókst Val að binda enda á átta
ára bið eftir Íslands- eða bikarmeistaratitli í kvennaflokki.
„Það var hálfgerð eyðimerkurganga
sem er ekkert óeðlileg eftir einokunartímabil eins og Valsliðið var með fyrir
10–15 árum. Menn eiga það til að gleyma
uppeldisstarfinu þegar velgengnin er slík
og fara að taka því sem sjálfsögðum hlut
að vinna titla þegar önnur lið eru að bæta
sig á sama tíma. Við reyndum á hverju ári
að komast aftur í fremstu röð á ný.“
Margir leikmenn í meistaraliði Vals
í dag voru einnig með liðinu árið 2011.
„Þegar maður lítur til baka á þessi
meistaralið Vals á þessum tíma, þá var
þetta enginn smá mannskapur og það
voru forréttindi að hafa þessar knattspyrnukonur í félaginu. Um tíma var
rjómi íslenskrar kvennaknattspyrnu í Val
á sama tíma. Það er varla hægt að ætlast
til þess að hópur af þessu kaliberi komi
saman aftur þótt það séu nokkrar ennþá
í liðinu frá 2011. Mér er það til efs að lið af
þessum styrkleika komi saman á Íslandi
aftur þótt það sé okkar að reyna að smíða
þessi lið,“ sagði Börkur léttur.
„Þessi titill er uppskera góðs starfs
undanfarin ár, við megum ekki staðna.
Þurfum að halda rétt á spöðunum
sem félag og bæta okkur til að koma í
veg fyrir aðra eyðimerkurgöngu. Í því
þurfum við að setja auknar kröfur á
leikmenn og þjálfara þvi önnur lið reyna
alltaf að sækja á þau bestu.“

Börkur hefur verið sigursæll í stjórnartíð sinni hjá Val. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Titlarnir eru orðnir 63 í öllum
keppnum síðan Börkur settist í stjórn
árið 2003 og tók við formannsstarfi um
haustið.
„Ég átti ekki von á að titlafjöldinn yrði
þessi þegar ég kom inn í stjórnina árið
2003. Það var erfitt umhverfi hjá Val á
þessum árum, aðstöðuleysi hjá félaginu og fjárhagsleg vandræði. Meistaraflokkur karla bar skýr merki um það á
þeim tíma þegar þeir flökkuðu á milli
deilda. Karlaliðið féll um haustið og
ég, Jón Grétar Jónsson, Jón Höskuldsson og Bragi Bragason komum inn sem
uppaldir Valsmenn. Við fylgdumst með
félaginu sem pjakkar þegar félagið var
að vinna titla og ákváðum strax að snúa
við óheillaþróuninni sem var búin að
eiga sér stað karlamegin síðustu ár.
Það tókst vel en þetta er alls ekki bara
á okkar höndum, við fengum auðvitað
mikla og góða hjálp frá fjölmörgum
góðum aðilum sem hafa lagt hönd á plóg
hjá félaginu.“
Elísabet Gunnarsdóttir, núverandi
þjálfari Kristianstad í Svíþjóð, kom
liðinu í fremstu röð árið 2004. Undir
stjórn Elísabetar vann Valur titilinn
fjórum sinnum á fimm árum áður en
Freyr Alexandersson vann tvo titla á
tveimur árum.
„Kvennamegin fengum við Elísabetu inn árið 2003 og fáum svo Freysa
inn seinna meir. Þau eru kraftmiklir
og framsýnir þjálfarar sem tóku liðið í
hæstu hæðir eins og sést í því þegar við
fórum í átta liða úrslit Evrópukeppninnar eitt árið.“
Valsliðið náði ekki sömu hæðum
karlamegin fyrr en árið 2005 þegar

Willum Þór Þórsson tók við liðinu og
vann bikarmeistaratitil á fyrsta árinu.
„Árið 2005 tekur Willum við karlaliðinu sem voru kaflaskil hjá karlaliði
félagsins. Við fengum inn leiðtoga og
mann sem hafði unnið titla með KR
og þekkti því þessa sigurhefð. Vissi að
hverju Valur stefndi og var tilvalinn í að
koma Val aftur á sinn stall. Undir stjórn
Willums vannst bikarinn strax á fyrsta
ári sem gaf okkur gríðarlega mikið. Við
fengum meiri trú á verkefnið og auðveldara var að fá fólk til að starfa með
okkur, auðveldara að fjármagna reksturinn og að fá leikmenn.“
Einn þeirra sem gengu til liðs við Val
á þessum tímapunkti var Guðmundur
Benediktsson. Guðmundur var kynntur
á sama blaðamannafundi og Margrét
Lára Viðarsdóttir hjá kvennaliðinu og
markaði það ákveðin kaflaskil hjá Val.
„Gummi var lykilþáttur í þessum
kaflaskilum karlamegin ásamt Willum,
þeir voru öf lugt tvíeyki. Á sama tíma
kemur Margrét Lára Viðarsdóttir í Val.
Það er gaman að rifja það upp að þegar
við héldum blaðamannafund þar sem
þau voru kynnt til leiks hversu mikla og
góða athygli það fékk, enda um að ræða
tvær af stærstu stjörnum íslenskrar
knattspyrnu. Þegar litið er til baka er
gaman að þau hafi verið kynnt til leiks
á sama tíma.“
Tveimur árum síðar varð Valur Íslandsmeistari í karla- og kvennaflokki á sama
tíma. Titillinn í karlaflokki var sá fyrsti í
tuttugu ár og á því kærkominn stað hjá
formanninum. kristinn@frettabladid.is
Sjá meira á um Val á frettabladid.is

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær sambýlismaður minn, faðir ,
tengdafaðir og afi,

Elskuleg eiginkona mín,
mamma mín og systir,

Þráinn Hjartarson

Ingibjörg Sigmundsdóttir
Öldugötu13 Hafnarfirði

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í
Reykjavík þriðjudaginn 24. september.
Útförin fer fram frá Patreksfjarðarkirkju
laugardaginn 5. október kl. 14.
Þeir sem vilja minnast hans er bent á Björgunarsveitina
Blakkur Patreksfirði.

lést á Landspítalanum 24. september.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
2. október kl. 13.00.
Starfsfólk á Landspítalanum við Hringbraut 11G fær þakkir
fyrir góða umönnun.

Sylvía Lockey Gunnarstein
Hervör Lind Þráinsdóttir
Hjörtur Hermansen
Jóhann D. Vestarr

Albert H.N.Valdimarsson
Óskar Bergmann Albertsson
Guðmundur H. Sigmundsson
Svavar Sigmundsson
Ragnheiður Sigmundsdóttir

E F

R Ú V

F E R
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A U G LÝ S I N G A M A R K A Ð I

TVÖ
ÞÚSUND
MILLJÓNIR
ÚR ÍSLENSKU
HAGKERFI
Með því að taka RÚV af auglýsingamarkaði hverfur ein mikilvægasta og áhrifaríkasta
leið auglýsenda til að koma upplýsingum til neytenda. Reynsla erlendis frá sýnir að
fyrirtæki munu þá í auknum mæli birta auglýsingar gegnum erlendar veitur til að ná
til markhópa sinna.* Hætt er við að þeir tveir milljarðar króna sem nú renna til RÚV
árlega fari þá út úr íslensku hagkerﬁ og til erlendra miðla.

Við viljum styðja íslenska framleiðslu — ekki stúta henni

sia.is/ruv
*Skýrsla fjölmiðlanefndar, janúar 2018.

Samband íslenskra auglýsingastofa
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MÁNUDAGUR

ÞRAUTIR

Norðlæg átt, 3-10 m/s.
Skýjað og stöku skúrir
á austanverðu landinu
í dag, en bjartviðri V til.
Hiti 4 til 12 stig að deginum, hlýjast suðvestanlands, en víða vægt
næturfrost, einkum inn
til landsins.
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Gunnar Björnsson

Ojanen átti leik gegn Kandolin
í Helsinki árið 1962.

Svartur á leik

1...Db6! 2. Kh1 Rf2+ 3. Kg1
Re2+! 4. Bxe2 Rh3+ 5. Kh1
Dg1+! 6. Hxg1 Rf2# 0-1. Ding
Liren og Teimor Radjabov
mætast í úrslitum Heimsbikarmótsins í skák. Í gærkvöldi fór
fram öflugt skákmót í Iðnó.
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Pondus
Í alvöru?
Lastu Stríð
og friður
yfir helgina?

4

12

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.

www.skak.is: Allt um Iðnómótið.

LÓÐRÉTT

1 Afl
2 Lofttegund
3 Fataefni
4 Söngla
7 Mótmæla
9 Kvk nafn
12 Pússa
14 Aldur
16 Tveir eins

LÁRÉTT: 1 betur, 5 ota, 6 aa, 8 laugun, 10 mn, 11
eld, 12 fram, 13 gráð, 15 negull, 17 karla.
LÓÐRÉTT: 1 bolmagn, 2 etan, 3 tau, 4 raula, 7
andmæla, 9 gerður, 12 fága, 14 rek, 16 ll.

Skák

9

LÁRÉTT

1 Skár
5 Stjaka
6 Samtök
8 Böðun
10 Í röð
11 Loga
12 Sókn
13 Snjóföl
15 Krydd
17 Guma

Eftir Frode Øverli

Jebb!

Klassíkina?

Eftir Leó
Tolstoj?
Já!

r
i
t
x
e
v
á
%
0
0
1 llt og gott í Bónus

Heim til
mín!
Eftir
korter!

Móttekið!

Ég veit samt
alveg að þú
last bara
kápuna!

Jú,
jú...

Ho

Gelgjan

259 kr./250 ml

Ætlar þú
að klára
þessa samloku,
Ég er ekki
Sara?
einu sinni
byrjuð.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ertu að
grínast?

Bara
þetta?

Sjáðu!
Ég kem henni allri
fyrir í munninn minn!

Ertu viss um
að þú viljir hana ekki?

Froosh Smoothie
250 ml

EKKERT

BRUDL

Barnalán
Því miður. Við
stelpurnar
Horfum á
„Geimormana“. viljum horfa á
„Smáhestinn
minn“.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Síðan hvenær
fær Lóa að
kjósa?

Segðu
það, Lóa.

HESTUR!

Vel
spilað.

Ó, já...
taflið hefur
snúist við.

MÁNUDAGUR
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Hreyfanleiki og innsetning lita
Styrmir Arnar
Guðmundsson
sýnir verk sín á
sýningunni Þrettándi mánuðurinn.
Sendi nýlega frá sér
hljómplötu.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þ

rettándi mánuðurinn
er y f irsk r if t my ndlistarsýningar Styrmis
Arnars Guðmundssonar
sem nú stendur yfir í
BERG Contemporary.
Styrmir býr í Berlín en var áður
búsettur í Varsjá og þar áður í Amsterdam þar sem hann starfaði meðal
annars sem aðstoðarmaður myndlistarmannsins Hreins Friðfinnssonar. „Ég lærði mikið af Hreini og
besti lærdómurinn frá honum snýr
að viðhorfi til listarinnar en Hreinn
er afar rólegur í öllu sínu daglega
amstri. Verk hans, sem ég elska, eru
samt allt annars eðlis en það sem ég
geri,“ segir Styrmir.

Ekki bannað að snerta
Um verkin á sýningunni segir hann:
„Þetta eru aðallega blekteikningar
á pappír og skúlptúrar. Teikningarnar eru risastórar og ég gerði þær
meðal annars með það í huga að
sýningargesturinn stæði næstum
því inni í þeim, rétt eins og karakter
í tölvuleik. Skúlptúrarnir eiga það
allir sameiginlegt að vera áþreifanlegir og ég hvet fólk til að þukla á
þeim og hreyfa við þeim. Bannað
að snerta eru oft skilaboðin á sýningum en þessir skúlptúrar bjóða
allir upp á það að gestir komi við
þá, leiki með þá og hreyfi við þeim.
Ég hef verið mikið fyrir gjörninga en
mig langaði ekki til að hafa gjörning á þessari sýningu en ég sé þessa
skúlptúra sem eins konar gjörninga
og gestirnir virkja þá með því að
snúa og snerta á þeim.“
Heimur sem mun vaxa
Hinar risastóru myndir Styrmis
sýna alveg sérstakan heim þar sem
furðuverur hafa komið sér fyrir.
„Ég hef teiknað mikið og markvisst
í ákveðnum stíl sem hægt og bítandi

Ég sé fyrir mér að þessi narratífi heimur muni vaxa, segir Styrmir.

ÉG SÉ ÞESSA SKÚLPTÚRA SEM EINS KONAR
GJÖRNINGA OG GESTIRNIR
VIRKJA ÞÁ MEÐ ÞVÍ AÐ SNÚA OG
SNERTA Á ÞEIM.

hefur þróast og fullorðnast án þess
að ég geri róttækar tilraunir til að
brjóta hann upp. Á árum áður voru
þessar myndir alltaf svart-hvítar og
Hreinn kallaði þetta svartlist. Nýjasta skrefið í þróun minni á þessum
heimi er innsetning lita og á þessari

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sýningu er mjög mikið af litum. Ég
sé fyrir mér að þessi narratífi heimur muni vaxa og hugsanlega á ég
efftir að teikna skáldsögu. Útkoman
getur orðið allavega, hvort sem það
eru sjálfstæð verk á sýningu eins og
þessari eða einhvers konar útgáfur.“

Alvöru hljómplata
Styrmir sendi nýlega frá sér hljómplötu með eigin lögum og texta og
vinir og kunningjar veittu aðstoð
sína og spiluðu og sungu með. Hann
gerði síðan myndir sem tengjast
lögum plötunnar og eru hluti af
plötuumslaginu. „Þetta byrjaði sem
gjörningaverkefni en varð að alvöru
hljómplötu með avant garde hip
hop-tónlist,“ segir hann og bætir
við: „Ég er mjög heppinn að því leyti
að ég á auðvelt með að skipta milli
forma og miðla.“

Styrmir sendi nýlega frá sér hljómplötu og sá vitanlega um hönnunina.

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!

ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45%
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

18

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

30. SEPTEMBER 2019

MÁNUDAGUR

DAGSKRÁ

Mánudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.20 Silfrið
13.25 HM í frjálsíþróttum Bein
útsending frá heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Katar. Allt
fremsta frjálsíþróttafólk heims
mætir til leiks og RÚV sýnir beint
frá öllum keppnisdögunum.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lalli
18.08 Minnsti maður í heimi
18.09 Símon
18.14 Refurinn Pablo
18.19 Letibjörn og læmingjarnir
Teiknimyndaþættir um björn sem
býr í þjóðgarði í Kanada og heldur
að hús skógarvarðarins sé yfirráðasvæði hans þegar skógarvörðurinn bregður sér frá. Vandmálið
er að hópur læmingja hefst einnig
við í húsinu og sambúð bjarnarins
og læmingjanna gengur ekki sérstaklega vel.
18.28 Klingjur
18.39 Mói
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin Fjallað er á
snarpan og líflegan hátt um það
sem efst er á baugi hverju sinni
í menningar- og listalífinu, jafnt
með innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu.
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Reikistjörnurnar Heimildarþáttaröð frá BBC þar sem eðlisfræðingurinn Brian Cox rannsakar
mikilfenglega sögu reikistjarnanna 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 forsætisráðherra 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 HM í frjálsíþróttum. Samantekt
22.35 Oasis Heimildarmynd um
hljómsveitina Oasis sem sló í gegn
árið 1994 með fyrstu plötu sinni,
Definitely Maybe. Í myndinni er
fjallað um sögu hljómsveitarinnar
frá því hún var stofnuð snemma á
tíunda áratugnum og fylgst með
hvernig frægðarsól hennar reis
næstu ár. Leikstjóri: Mat Whitecross. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.35 Króníkan
01.35 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Late Late Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Læknirinn í Ölpunum
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 Late Late Show
19.00 America’s Funniest Home
Videos
19.20 Speechless
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 Late Late Show
00.05 NCIS
01.35 The Good Fight
02.20 Grand Hotel
03.05 Baskets
03.30 White Famous

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
11.15 Divorce
11.50 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
16.10 Lego Masters
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Ísland í dag
19.20 Veður
19.25 Gulli byggir
20.00 Grand Designs. The Street
20.50 Suits
21.40 The Righteous Gemstones
22.15 StartUp
23.00 60 Minutes
23.45 Succession
00.45 A Confession
01.35 The Deuce
02.35 Greyzone
03.20 Greyzone
04.05 Greyzone
04.50 Greyzone
05.35 The Detour
06.00 The Detour

GOLFSTÖÐIN

Borgarafundur í beinni
Þriðjudagskvöld kl. 19.40
Hvernig tekst samfélagið á við það að fólk lifir lengur
en áður? Í dag eru tæplega 51 þúsund Íslendingar 65
ára og eldri. Eftir 20 ár verða þeir nær helmingi fleiri.
Hvernig gerum við samfélagið betra fyrir eldri borgara?
Málefni eldri borgara verða rædd á borgarafundi
Kastljóss í beinni útsendingu á RÚV. Umsjón: Einar
Þorsteinsson og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir.

okkar allra

08.00 Alfred Dunhill Links Championship Útsending frá Alfred
Dunhill Links Championship á
Evrópumótaröðinni.
12.30 Indy Women in Tech Championship Útsending frá Indy
Women in Tech Championship á
LPGA mótaröðinni.
15.00 Solheim Cup Hápunktarnir
frá Solheim Cup 2019.
15.55 Safeway Open Útsending
frá Safeway Open á PGA mótaröðinni.
18.55 PGA Highlights Hápunktarnir á PGA mótunum.
19.50 Alfred Dunhill Links Championship

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 mérJón Björnsson
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Söngkonan og
gítarleikarinn Lilly Winwood
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
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
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
09.40 Scent of a Woman
12.15 How To Make An American
Quilt
14.10 50 First Dates
15.50 Scent of a Woman
18.25 How To Make An American
Quilt
20.20 50 First Dates
22.00 Justice League
00.00 Pasolini
01.25 Gringo
03.15 Justice League

STÖÐ 3
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

STÖÐ 2 SPORT
07.20 AC Milan - Fiorentina Útsending frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
09.00 Sevilla - Real Sociedad Útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
10.40 Baltimore Ravens - Cleveland Browns Útsending frá leik í
NFL.
16.20 Dominos Körfuboltakvöld.
Upphitun Hitað upp fyrir komandi
tímabil í Dominos deild karla.
18.00 Ítölsku mörkin Leikirnir í
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
18.30 Spænsku mörkin Leikirnir
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir
upp.
19.00 Valur - ÍBV Bein útsending
frá leik í Olís deild karla.
21.15 Seinni bylgjan Markaþáttur
Olís deildarinnar í umsjón Henrys
Birgis Gunnarssonar.
22.35 Football League Show
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í
ensku 1. deildinni.
23.05 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu.
23.30 Barnsley - Brentford Útsending frá leik í ensku 1. deildinni.

STÖÐ 2 SPORT 2
18.40 Parma - Torino Bein útsending frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Þú finnur besta
verðið á Já.is
Raftæki
Já.is leitar að besta verðinu í öllum íslenskum vefverslunum fyrir þig.
Þú getur líka búið til óskalista með þínum uppáhaldsvörum og fengið
tilkynningu þegar vöruverð breytist.
Ef þú ert í innkaupahugleiðingum er Já.is ómetanlegur félagi.
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Hvað á að
sjá á RIFF?

Ásgeir H. Ingólfsson, ritstjóri Menningarsmyglsins
Sníkjudýr (Bong
Joon-Ho)
Einfaldlega ein
albesta mynd
ársins. Endalaus leikgleði
og húmor í
útsmoginni
táknsögu um
kapítalisma
vorra daga.
Ferðalangur að nóttu (Hassan
Fazili)
Hassan Fazili er flóttamaður sem
tekur myndbönd af fjölskyldunni
sinni á símann á meðan þau
þvælast á milli flóttamannabúða.
Þrátt fyrir augljósar takmarkanir
er myndin fantavel gerð og eldri
dóttirin, Nargis, er einfaldlega ein
eftirminnilegasta kvikmyndastjarna ársins.
Marianne & Leonard – ástarorð
(Marianne & Leonard – Words of Love)

Af því ég er ekki alveg tilbúinn
ennþá til þess að yfirgefa hann
Leonard minn.
Guð er til, hún
heitir Petrunya
/ (God Exists, Her
Name is Petrunya)

When the Day
Had No Name,
fyrri mynd
makedónsku
leikstýrunnar
Mitevska, situr
ennþá í mér.
Dimm og drungaleg, falleg og
groddaleg mynd um týnda æsku,
og ég hef heyrt að Petrunya sé
ekki síðri.
Aatos og Amine (Aatos ja Amine)
Heimildamynd um tvo sex ára
stráka frá gjörólíkum menningarheimum (annar múslimi og hinn
finnsk/chileskur) sem leika sér
saman á milli þess sem þeir ræða
um guði heimsins.

Róbert Reynisson lék rafdjassinn af fingrum fram. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Reynir Berg Þorvaldsson, Eiríkur Orri Ólafsson og Magnús Trygvason Eliassen.

Eiríkur Orri Ólafsson, alveg rafdjassgeggjaður, ásamt Róberti Reynissyni og
Jóhanni Ágústi Jóhannssyni.

Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir, Magnús Trygvason Eliassen, Sólrún
Sumarliðadóttir með Birtu og Braga Magnúsarbörn og Róbert Reynisson.

Rafdjassráðgátan er hist og her
Hoknir af reynslu í tónlistartilraunum hafa félagarnir í tríóinu Hist og gefið
út sína fyrstu plötu, Days of Tundra, sem þeir fylgdu úr hlaði í útgáfuteiti í
Reykjavík Record Shop í síðustu viku. Enda platan áþreifanleg í vínylútgáfu.

T

r íóið Hist og er
skipað þeim Eiríki
Orra Ólafssyni, á
trompet og raftæki,
Róbert Reynissyni
g ít a rleik a r a og
trommaranum Magnúsi Trygvasyni Eliassen sem hafa um langt
árabil verið sundur og saman í

slagtogi við hinar ýmsu vonarstjörnur íslenskrar tilraunatónlistar. Til dæmis múm, Sigur Rós,
Amiinu, Kiru Kiru, Sin Fang og
Seabear.
Þeir ákváðu loks að sjóða saman
í plötuna Days of Tundra sem þeir
segja innihalda „lágtíðnistemningar og aggressívar skeytasendingar

FYRIRTÆKJAGJAFIR
Veglegt sérblað um jólagjaﬁr til starfsmanna og
viðskiptavina fyrirtækja kemur út 11. október nk.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í mest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is

til frídjassguðsins“ sem þeir kenna
við rafdjass.
Eiríur Orri segist aðspurður
þó ekki vita nákvæmlega hvað
sá merkimiði felur í sér. „Þetta er
eiginlega bara eitthvað sem ég
bjó til þegar ég reyndi að ná utan
um þetta. Þetta er svolítið eins og
raftónlist en við notum kannski

aðferðir og orðaforða sem sprottin
eru upp úr djassinum.
Gestir og gangandi í útgáfuhófinu
létu skilgreiningar þó ekki truf la
sig frekar en léttleikandi tónlistarmennirnir sem ætla síðan að halda
almennilega útgáfutónleika 25. og
26. október í Mengi við Óðinsgötu.
toti@frettabladid.is

1.790

kr.kg

FISKIVIK A
ALLUR FISKUR
ÚR FISKBORÐI

LÚÐA, LAX, ÞORSKFLÖK,
ÝSUFLÖK, GELLUR
OG ALLIR FISKRÉTTIR

Sogavegi 3

Höfðabakka 1

Sími 555 2800
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VERÖLD HVÍLDAR
BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

BET
ETRA BAK HEFUR
UR LAG
AGT GRUNN
N AÐ GÓ
GÓÐUM
M DEGII Í

Hanna Björk og Yrsa Roca á Karlvy Vary-kvikmyndahátíðinni í Tékklandi í júlí þar sem þær heimsfrumsýndu
Síðasta haustið. Nú eru þær mættar til keppni á RIFF í flokknum Nýjar vitranir.

S E R TA R OYA L I T Y
Ɖ4  ť ė5  D   ė
FFŅ F6Ň   ï 

 ė L

 ė

D D D Bť ėU DU
svæði. Serta Royality er ein okkar allra vinsælasta dýna og fæst í
stærðunum: 160 x 200 / 180 x 200 / 180 x 210 / 192 x 203 cm.

Áður en illdeilur um Hvalárvirkjun gerðu Árneshrepp að þeim
heitasta á landinu virkjaði Yrsa Roca hinn þunga nið tímans í
heimildarmyndinni Síðasta haustið sem hún frumsýnir á RIFF.

Aukahlutur á
mynd: Höfuðgafl.

L

213.540 kr.
V E R Ð DÆ M I 2 5% A F S L ÁT T U R
heilsurúm, 160 x 200 cm

A FM Æ LI S TI LB O Ð
Fullt verð: 284.720 kr.

ťL   >

ÁT TU VON Á NÆTURGESTUM?
5 Ņï  ė> Bė B D



mikið úr litlu plássi. Hugmyndafræðin er ofureinföld;
Ņïė WŘėŅF

Hjá okkur færðu virkilega vandaða ítalska svefnsófa.

25%

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

L O L LY
SVEFNSÓFI
Lolly er fáanlegur í
ljós- og dökkgráu
slitsterku áklæði.
Vönduð 18 cm þykk
heilsudýna í stærðinnii
140 x 200 cm.

202.425 kr.

A FM Æ LI S TI LB O Ð

Fullt verð: 269.900 kr.
FA XA F E N I 5
Reykjavík
588 8477

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Síðasta haustið í
heitasta hreppnum
eikstjórinn Yrsa Roca Fannberg frumsýnir í dag heimildarmynd sína, Síðasta
haustið, á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík þar sem hún keppir til verðlauna í flokknum Nýjar vitranir.
Yrsa segist í samtali við Fréttablaðið hafa bundist Árneshreppi
tilfinningaböndum fyrir nokkrum
árum þegar vinkona hennar bauð
henni að koma þangað í smalamennskuna.
„Fólkið þarna er svo fallegt og
með svo gott hjarta að það skín einhvern veginn í gegn,“ segir Yrsa sem
hefur síðan þá verið tíður gestur
í haustverkin í þessum fámennasta hreppi og afskekktustu byggð
landsins.

Þögnin talar
Haustið 2016 hættu fjórir bændur af
átta búskap og þá festi Yrsa á 16 mm
filmu þegar hjónin Úlfar Eyjólfsson
og Oddný Þórðardóttir á Krossnesi
smöluðu fé sínu í síðasta sinn og
brugðu búi þannig að úr varð heimildarmyndin Síðasta haustið.
„Þetta er í raun og veru mjög
þögul mynd og Úlfar er ekkert
mikið að tjá sig um hvað honum
finnst,“ segir Yrsa og leggur áherslu
á að gera þurfi skýrari greinarmun á
heimildarþætti og heimildarmynd
og ólíkt því sem margir haldi þá var
hún ekki þarna að taka „eitthvert
viðtal við Úlfar um hvernig honum
líður,“ heldur hún áfram.
„Þetta er meira heildarupplifun
af stað og stund og mér finnst líka
mjög mikilvægt hvernig þeir taka
örlögum sínum að verða bóndi.
Lífið er einhvern veginn bara örlög.
Lömbin fæðast á vorin og deyja á
haustin til að lífið geti haldið áfram
og lífið heldur náttúrlega áfram þótt
Úlfar hætti.“
„Þetta er náttúrlega missir og átök
fyrir hann sem manneskju en þetta
er ekki bara mynd um hann heldur
alla bændurna og þá arf leið sem

Vegurinn endar
Þar sem vegurinn endar lengst
norður á Ströndum stendur
bærinn Krossnes. Þar hefur fjárbúskapur verið stundaður kynslóð fram af kynslóð í hundruð
ára. Úlfar
bóndi er jafn
mikill hluti
af landslaginu eins
og Krossnesfjallið
sjálft. Þetta
er síðasta
haustið
sem hann
og Oddný
kona hans
smala fé sínu í réttir og þar með
endar búskapur í Krossnesi á
Ströndum. Yrsa Roca Fannberg
fylgdist með bændunum bregða
búi og festi Síðasta haustið á
16 mm filmu þar sem enn eimir
eftir af gamla Íslandi en síðustu
bændurnir sem stunda búskaparhætti að gömlum sið munu
brátt heyra sögunni til.
hann skilur eftir. Hann hættir og
skepnan deyr en hringrásin heldur
áfram og mér fannst svo fallegt að
fjalla um lífið á þessum stað.“
Yrsa bendir á að þótt endalok og
dauði setji mark sitt á myndina þá
þurfi það ekki endilega að vera neikvætt. „Hann hættir og skepnan
deyr en hringrásin heldur áfram og
mér fannst svo fallegt að fjalla um
lífið á þessum stað.“

Hitnar í kolunum
Lífið gekk sinn rólega vanagang í
sveitinni þegar Yrsa var þar á ferð
með tökuvélina en nú þegar Síðasta
haustið er frumsýnd má segja að
myndin komi lóðbeint inn í tilfinningaheita umræðuna um fyrirhug-

ÞAÐ MÁ SEGJA AÐ
ÞETTA SÉ HEITASTI
HREPPUR LANDSINS EN SEM
BETUR FER VAR HANN ÞAÐ
EKKI ÞÁ.
Yrsa Roca

aða Hvalárvirkjun sem hefur gert
þessa afskekktustu byggð landsins
að heitasta hreppi landsins.
„Já, það má segja að þetta sé heitasti hreppur landsins en sem betur
fer var hann það ekki þá,“ segir Yrsa,
sem hefur sína skoðun á virkjunarmálinu og sé vitaskuld ekki sammála öllum sem komu að myndinni
með henni.

Hápólitískt afstöðuleysi
„En ég er ekkert að tjá mig um það
og myndin fjallar ekki um þetta,
en hún fjallar kannski um það af
hverju byggðir verða svona brothættar. Hún sýnir lífið fyrir þessa
umbreytingu, sem er bara mjög
mikilvægt að skrásetja á einn eða
annan hátt,“ segir Yrsa og segir hana
og framleiðandann, Hönnu Björk
Valsdóttur, hafa tekið meðvitaða
ákvörðun um að halda virkjuninni
utan við myndina.
„Það er svo mikils virði að hafa
framleiðanda sem styður mann og
treystir í þessu ferli sem gerð heimildarmyndar er. Þótt ég hafi verið
með handrit þá veit maður ekki alltaf
hvernig útkoman verður,“ heldur Yrsa
áfram og bendir á hversu mjög kvikmyndagerð, umfram mörg önnur
listform, byggi á samvinnu. „Baklandið, traustið og stuðningurinn er
mjög mikilvægt. Það er bara þannig,
hvernig sem það kann að hljóma.“
„Við vildum ekki fá þetta inn og
ég vil líka gera myndina tímalausa
þannig að þú átt að geta horft á hana
eftir 50 ár sem listaverk. Hún vekur
samt fullt af spurningum um hvað
við viljum varðveita af menningu
okkar þannig að hún er líka hápólitísk.“ toti@frettabladid.is
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Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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MIÐVIKUDAGA

SUNNUDAGA

SUNNUDAGA

MÁNUDAGA

Tryggðu þér áskrift

stod2.is 1817

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

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

BAKÞANK AR
Arnars Tómasar
Valgeirssonar

Gasblaður

F

yrir skömmu körpuðu
borgarfulltrúar um bann á
gasblöðrum, eins og þýska
söngkonan Nena hafi ekki átt
nógu erfitt. Rökin fyrir hugmyndinni eru að í dag sé skortur á
helíum í heiminum, en í vísindasamfélaginu er gastegundin meðal
annars notuð í geimvísindum og
heilbrigðisgeiranum. Sú notkun
hlýtur að þykja öllu mikilvægari í
breiðara samhenginu en stundargleði óvita í sykursjokki á þjóðhátíðardegi Íslands sem núllast
gjarnan út þegar blaðran fýkur
á braut. Þess vegna var erfitt að
husga sér að nokkur myndi stilla
sér upp gegn þessu banni.
Það gerðist nú samt og mótrökin voru hvimleið. Að stærri
vandamál steðji að heiminum
í dag, hægt sé að beita sér betur
í f lokkun og endurvinnslu,
aðgengi að rusli geti verið bætt
og að hægt sé að skipuleggja
SORPU betur. Það má lengi bæta
við þennan lista enda er enginn
skortur á stórum vandamálum
í heiminum í dag. Við gætum til
að mynda byrjað á að komast að
því af hverju slæmir hlutir gerast
fyrir gott fólk áður en við förum
að banna gasblöðrur.
Þessi gamla tugga er gömul og
ný tugga því þótt vissulega séu
stærri vandamál í heiminum
þá koma þau ekki í veg fyrir að
unnið sé að smærri vandamálum
líka. Lítil vandamál eru oft auðveld viðureignar, í þessu tilfelli
einfalt bann á skemmtilegum
óþarfa. Stór vandamál eiga það
til að vera erfið viðureignar, og
það þarf ekki að setja allt annað
á hakann þar til þau eru leyst. Ef
verkefni væru leyst í röð frá því
stærsta að því smæsta þá kæmist
ekkert í verk.
Það er alveg hægt að bursta
tennurnar þótt maður sé fótbrotinn.

Hann er kominn!
Nældu þér í ellefta undur veraldar
í Nova Lágmúla.

Verð áður:

1.990
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KR/KG
KR/K
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LÍFIÐ ER

GOTTERÍ

50%

AFSLÁTTUR

Besti farsímadíllinn hjá Nova!
Verð áður:

Notkun
fylgir!

Afsláttur af
aukahlutum!

Skilað
og skipt!

Endurgræddu!

1.990

990
KR/KG

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

