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Skapaðu nýtt sjónarhorn

SAMFÉLAG Ólafía Ósk Finnsdóttir var 
krýnd Ungfrú Ísland í fegurðarsam-
keppninni sem fór fram í Hörpu á 
laugardaginn. „Erfiðast var örugglega 
að labba svona hægt og halda jafnvægi 
á skónum í kjólaatriðinu en æfingin 
skapar meistarann,“ segir Ólafía, sem 
býr sig nú undir Miss World í Kína og 
önnur góðgerðarstörf á meðan hún ber 
titilinn, en Ólafíu hefur lengi dreymt 
um að sinna góðgerðarstörfum. Fyrst 

ætlar fegurðardísin að 
hvíla sig og njóta sól-
arinnar í Flórída með 
kærastanum. „Ætli 
ég hafi ekki líka lög-
gilda ástæðu núna til 

að kaupa mér ný föt,“ 
segir Ólafía og skellir 
upp úr. 
– mh / sjá síðu 26

Ungfrú Ísland 
farin til Flórída

VIÐSKIPTI Kínverskir fjárfestar hafa 
áhuga á að skoða kaup á jörðinni 
Neðri-Dal í Biskupstungum. Ásett 
verð er 1,2 milljarður króna en jörðin 
er 1.200 hektarar að stærð og er sú 
næsta við Geysissvæðið í Haukadal.

„Horfa þeir helst til staðsetningar 
jarðarinnar og þess að þar er heitt 
vatn,“ segir Böðvar Sigurbjörnsson, 
fasteignasali hjá Stakfelli sem hefur 
jörðina til sölu. Á jörðinni er nokkurt 

magn af nýtanlegu heitu vatni og þær 
prófanir sem gerðar hafa verið, gefa 
vísbendingu um talsvert meira magn 
af heitu vatni í jörðu.

„Hyggjast þeir byggja upp ferða-
mannatengdan iðnað og kemur þar 
nýting heita vatnsins verulega við 
sögu,“ bætir Böðvar við. Jörðin er gríð-
arlega stór og auk heita vatnsins sem 
þar er að finna er þar kaldavatnslind, 
á með silungi og laxi og Bjarnafell til-

heyrir jörðinni með sínu útsýni. Þess 
utan liggur jörðin auðvitað við einn 
fjölfarnasta ferðamannastað landsins.

Átta bræður eiga jörðina og munu 
þeir taka smá  skika fyrir sumar-
bústaði sína. Töluverðar þreifingar 
hafa verið síðan jörðin  fór í sölu-
ferli hjá Stakkafelli en búið er að 
útbúa myndarlega sölukynningu 
á jörðinni á íslensku og ensku.  
benediktboas@365.is

Kínverjar vilja kaupa milljarða jörð
Fyrsta milljarðajörðin á Íslandi, Neðri-Dalur í Biskupstungum, gæti verið á leið í hendurnar á kínverskum fjárfestum sem hafa lýst yfir 
áhuga á jörðinni. Vilja þeir nýta heita vatnið undir ferðaþjónustu. Allt að 70 prósent ferðamanna stoppar í næsta nágrenni.

Neðri-Dalur er með Geysissvæðið í bakgarðinum. MYND/STAKKAFELL

 Bandaríska veðurstofan segir að ofsaveðrið sem gengið hefur yfir Texas í Bandaríkjunum undanfarna daga eigi sér engin fordæmi. Afleiðingar þess séu meiri en nokkur dæmi séu um í 
landinu. Óttast er að í það minnsta fimm manns séu látnir og á annan tug slasaðir vegna fellibyljarins Harvey og ofsaflóðanna sem honum hefur fylgt. Björgunarfólk hefur staðið í ströngu 
og aðstoðað nokkrar þúsundir manna síðustu tvo sólarhringa. Varað hefur verið við frekari mannskæðum flóðum í fylkinu á næstu dögum. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP



Veður

Breytileg og síðar norðlæg átt, 3-10 
í dag. Rigning norðan- og austantil. 
Heldur hvassari norðvestanátt 
austast um kvöldið og styttir smám 
saman upp syðra. SJÁ SÍÐU 20

Veður Ferðamenn flykkjast í Reykjadal

Gríptu lyfin á leiðinni heim 
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið 

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

VIÐSKIPTI Hlutabréf í bandarísku 
flugfélögunum Delta, American 
Airlines og United Airlines féll í 
verði eftir að WOW air tilkynnti á 
miðvikudag að félagið hefði bætt 
við fjórum nýjum áfangastöðum í 
Bandaríkjunum.

WOW air hyggst hefja flug til 
bandarísku borganna St. Louis, 
Cincinnati, Cleveland og Detroit, 
en flogið verður til borganna, sem 
eru allar í miðvesturhluta landsins, 

fjórum sinnum í viku í nýjum Air-
bus A321 vélum flugfélagsins. Félag-
ið mun því alls fljúga til tólf banda-
rískra borga.

Eftir að fregnir bárust af áformum 
íslenska flugfélagsins tóku hlutabréf 
nokkurra bandarískra flugfélaga dýfu, 
að því er segir í þarlendum viðskipta-
miðlum. Þannig lækkaði gengi bréfa 
í Delta um 2,06 prósent, í American 
Airlines um 3,17 prósent og United 
Airlines um 2,89 prósent. – kij

Áform WOW air valda 
titringi í Bandaríkjunum

Skúli  
Mogensen, 
forstjóri 
WOW air

STJÓRNMÁL Á aðalfundi Pírata var 
boðið upp á leynigest en uppljóstrar-
inn Edward Snowden var kynntur inn 
með vísan í hans fyrsta tíst: Can you 
hear me now?

Snowden ávarpaði fundinn í gegn-
um vefmyndavél en hann er staddur 
í Moskvu þar sem hann hefur farið 
huldu höfði undanfarin fjögur ár.  

Hann  er eftirlýstur af bandarískum 
stjórnvöldum. Hugrekki Snowdens í 
baráttu hans fyrir upplýsingafrelsi og 
gegnsæi var ástæða þess að hann var 
beðinn um að ávarpa fundinn. 

Segir í tilkynningu Pírata að Snow-
den hafi átt að blása Pírötum endur-
nýjuðum baráttuanda í brjóst. – bb

Leynigesturinn 
var Snowden

Edward  
Snowden

MENNING  Á fimmta þúsund gestir 
sáu Föruneyti hringsins, fyrstu 
mynd þríleiks Hringadróttinssögu, 
undir lifandi tónlist Howard Shore 
í Eldborgarsal Hörpu um helgina.

„Það kemur sterklega til greina að 
endurtaka leikinn á næsta ári og þá 
með Two Towers, segir Guðbjartur 
Finnbjörnsson, framkvæmdarstjóri 
Hljómleiks ehf., sem stóð fyrir sýn-
ingum á myndinni undir lifandi 
flutningi óskarðsverðlaunatónlistar 
myndarinnar. Það var auðvitað 
alltaf hugmyndin, vitandi af hinum 
tveimur myndunum því það býður 
upp á framhald, segir Guðbjartur 
og bætir við, „þetta gekk upp, það 
hefur selst upp á allar sýningarnar 
og ég vona að allir hafi verið glaðir 
með þessa upplifun.“

Yfir 230 listamenn fylltu svið Eld-
borgar og fluttu tónlist myndarinn-
ar, sem Shore hlaut óskarðsverð-
laun fyrir á sínum tíma, fyrir fullum 
sal áhorfenda á föstudags-, laugar-
dags- og sunnudagskvöld. Tónlistin 
var flutt af Sinfóníuhljómsveitinni 
SinfoNord, kórum Fílharmóníu og 
Hljómeykis og barnakór Kársnes-
skóla. Bjartur Clausen og Kaitlyn 
Lusk sungu einsöng. Herlegheit-
unum stjórnaði Ludwik Wicki með 
aðstoð Shih-hung.

„Myndin var sýnd á mjög fínum 
skjá en nú var verið að færa þessa 
frábæru óskarsverlaunatónlist fyrir 
framan myndina og setja hana í 
aðalhlutverk með myndina sjálfa í 
aukahlutverki og það skapar alveg 
nýja vídd í bíó,“ segir Guðbjartur 
og játar því aðspurður hvort það 
sé ekki flókið verkefni að setja upp 
svona verkefni. „Það er stjórnanda 
hljómsveitarinnar að tryggja að 

tónlistin sé í fullkomnum takti við 
atriði myndarinnar,“ segir Guð-
bjartur og nefnir sérstaklega hin 
flóknu bardagaatriði sem dæmi 
þar sem tónlistin þarf að fanga hvert 
einasta kjaftshögg og sverðaþyt á 
hárréttu augnabliki.

Föruneyti hringsins hlaut fern  
Óskarsverðlaun árið 2002, þar á 
meðal fyrir tónlist Howard Shore. 
Auk óskarsverðlauna hefur Shore 
hlotið fjölda verðlauna og til-
nefninga fyrir tónlist sína í þríleik 
Hringadróttinssögu og annarra 
kvikmynda. adalheidur@frettabladid.is

Þúsundir nutu tónlistar 
Hringadróttinssögu
Yfir 200 listamenn fylltu sviðið í Eldborg og fluttu þriggja tíma óskarsverðlauna-
tónlist í svokölluðu hljómleikabíói. Skipuleggjendur íhuga nú framhald á næsta 
ári. Stjórnandinn þarf að vera í takt við myndina, segir skipuleggjandi.

Fróði og félagar hans í föruneyti hringsins hafa trúlega aldrei hljómað betur 
en einmitt í Eldborgarsal Hörpu í gær og alla helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það er stjórnanda 
hljómsveitarinnar 

að tryggja að tónlistin sé í 
fullkomnum takti við atriði 
myndarinnar.
Guðbjartur Finnbjörnsson, fram-
kvæmdarstjóri Hljómleiks ehf.

 Erlendir ferðamenn flykkjast í heitu laugarnar í Reykjadal, skammt frá Hveragerði, til að njóta náttúrubaðs fjarri augnatilliti baðvarða sundlauga 
landsins. Engin sturtu- eða fataskiptaaðstaða er á staðnum en tröppur og trépallar bæta verulega aðgengi að laugunum og minnka líkur á að fólk 
fari sér að voða í umhverfi lauganna. Sögur herma að staðurinn sé vinsælastur meðal heimamanna eftir að skyggja tekur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir



HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Við hjálpum þér 
að bæta lífsgæðin

Rexton™ heyrnartækin opna nýjar leiðir í samskiptum 
og auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

að bæta lífsgæðin
Rexton
og auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

VIÐSKIPTI Páll Harðarson, forstjóri 
Kauphallarinnar, telur að íslensku 
lífeyrissjóðirnir verði að ganga 
lengra í að auka gagnsæi um starf-
semi sína. „Ég álít að það eigi að vera 
algjört gagnsæi um fjárfestingar líf-
eyrissjóðanna, til dæmis í hverju 
þeir fjárfesta, hvernig þeir beita 
sér, með hvaða stjórnarmanni þeir 
greiða atkvæði á hluthafafundum 
og hvaða tillögur þeir leggja fram,“ 
segir hann.

Aukið gagnsæi í starfsemi sjóð-
anna er að mati Páls mikilvægt 
vegna þess hve umfangsmiklir þeir 
eru á hlutabréfamarkaði – en ríflega 
40 prósent af markaðsvirði skráðra 
hlutabréfa er í höndum sjóðanna – 
og eins í ljósi þess að þeir fara með 
fé almennings.

Páll segir lífeyrissjóðina enn eiga 
mikið verk fyrir höndum að bæta 
gagnsæi í fjárfestingarákvörðunum 
sínum. Margir þeirra þyrftu til að 
mynda að setja sér skýrari reglur 
um hvernig þeir beita sér sem fjár-
festar í fleiri en einu félagi á sama 
samkeppnismarkaði.

Páll segir þó að miðað við mikið 
umfang sjóðanna á innlendum 
hlutabréfamarkaði sé óraunhæft að 
ætla þeim að sitja á hliðarlínunni. 
Þeir eigi að beita sér af öllu afli, með 
sams konar hætti og aðrir fjárfestar, 
og vernda þar með hagsmuni sína 
og sjóðfélaga.

„Það er mikilvægt að lífeyris-
sjóðirnir hafi svigrúm til að beita sér 

af afli þegar þess er þörf, 
því þeir fara með fé 

almennings.“ Misráðið 
væri að gera þá algjör-
lega valdalausa. – kij

Lífeyrissjóðir 
hafi allt uppi 
á borðum

Páll 
Harðarson, 

forstjóri 
Kaup-

hallarinnar

SKIPULAGSMÁL  Verkfræðistofan 
Mannvit fyrir hönd Þórdísar Jóhann-
esdóttur, eiganda jarðarinnar Stardals, 
skoðar nú möguleika á því að koma 
fyrir kláfi á Skálafelli og byggja veit-
ingastað uppi á fjallinu.

„Tilgangur með uppsetningu kláfs 
á Skálafelli er að gefa fólki tækifæri á 
að komast upp á tind fjallsins og njóta 
þess þar hversu víðsýnt er til allra átta,“ 
vitnar Skipulagsstofnun í erindi frá 

Mannviti vegna verkefnisins. Auk þess 
sem fólk geti notið útsýnisins opnist 
möguleikar á gönguleiðum sem ekki 
séu aðgengilegar öllum í dag.

„Þá mun kláfurinn einnig gegna 
hlutverki skíðalyftu á vetrum þegar 
nægur snjór er í fjallinu en þannig 
fengjust talsvert lengri skíðabrekkur 
en svæðið býður upp á í dag. Á toppi 
Skálafells er gert ráð fyrir móttöku 
ferðamanna auk veitingastaðar, sam-

tengt toppstöð kláfsins,“ segir Skipu-
lagsstofnun í bréfi sem fylgir erindi 
Mannvits til Reykjavíkurborgar. 

Þar er greint frá áformunum og 
hvernig þau horfa við stofnuninni 
í skipulagslegu tilliti. Miðað við 
umfangið þurfi verkefnið að fara í mat 
á umhverfisáhrifum.

Nánar segir um framkvæmdina að 
kláfurinn eigi að fara um tveggja kíló-
metra leið frá bílastæði upp á topp 
fjallsins. Fyrir það þurfi tólf möstur auk 
endamastra. Í umfjöllun sinni bendir 
Skipulagstofnun á að svo virðist sem 

misstök hafi orðið við gerð aðalskipu-
lags Reykjavíkur þannig að skíða-
svæðið í Skálafelli sé skilgreint sem 
óbyggt svæði. Þá virðist sem mannvirki 
á toppi Skálafells eigi að vera innan 
marka Kjósarhrepps en ekki Reykja-
víkur. Búast má við að erindið verði 
tekið fyrir á næsta fundi umhverfis- 
og skipulagsráðs og að þá verði lögð 
fram umsögn frá verkefnisstjóra hjá 
borginni.  gar@frettabladid.is

Veitingar uppi á Skálafelli og kláfur sem nær alla leið upp á topp
Á toppi Skálafells er gert 

ráð fyrir móttöku ferða-
manna auk veitingastaðar, 
samtengt toppstöð kláfsins.

Úr umsögn Skipulagsstofnunar

SAMFÉLAG „Við erum að nýta þessar 
eftirlitsmyndavélar á hverjum ein-
asta degi, líka á þessum stóru dögum 
eins og Gay Pride og Menningar-
nótt og í raun og veru um hverja 
helgi þegar tilkynnt er um atvik 
í miðborginni,“ segir Ásgeir Þór 
Ásgeirsson yfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Búið er að koma upp 40 eftirlits-
myndavélum á 31 stað í miðborg 
Reykjavíkur. Í janúar síðastliðnum 
voru aftur á móti myndavélar á 15 
stöðum í miðborginni. Búist er við 
að myndavélunum fjölgi enn frekar 
og í ráði er að koma að minnsta kosti 
einni, jafnvel tveimur númeraplötu-
myndavélum upp. Slík myndavél 
skannar númer bílsins og lögreglan 
fær þá uppgefnar allar upplýsingar 
um ökutækið í rauntíma.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er mikill áhugi á uppsetn-
ingu sambærilegra myndavélakerfa í 
öðrum sveitarfélögum og er undirbún-
ingur þess mislangt kominn. Nokkur 
sveitarfélög hafa þegar komið upp 
myndavélum. Samkomulag um slíkar 
myndavélar í Reykjavík felur í sér að 
Reykjavíkurborg kaupir myndavélarn-
ar, Neyðarlínan sér um uppsetningu, 
viðhald þeirra og flutning merkis og 
lögreglan sér um vöktun og viðbragð.

Ásgeir Þór Ásgeirsson yfirlög-
regluþjónn bendir á að myndir úr 
eftirlitsmyndavélum séu notaðar í 
rauntíma á meðan lögreglubílar 
eru á leiðinni á vettvang. „Þá eru 
myndavélar skoðaðar og reynt að 
ná mynd af atburðum og kannað 
hvort hlutirnir eru eins og tilkynnt 
er og reynt að ná myndum af ger-
endum og atburðum sjálfum,“ segir 
Ásgeir. Hann telur vélarnar hafa 

margsannað gildi sitt. „Bæði sem 
forvörn og svo hafa þær líka orðið 
til að upplýsa brot. Það er alveg 
klárt,“ segir hann.

Ásgeir segir að myndavélarnar 
séu oft notaðar til að vakta lög-
reglubíla og bíla neyðaraðila þegar 
þær eru í notkun í miðbænum. „Það 
er nú þannig að menn hafa verið að 
krota á lögreglubíla og jafnvel að 
stela úr sjúkrabílum og þar fram 
eftir götunum. Við notum vélarnar 
til að vakta það. Eins líka þegar 
lögreglumenn eða neyðaraðilar 
eru að fara á vettvang, þá notum 
við myndavélarnar til að vakta í 

rauntíma til að fylgjast með að við 
séum með nægjanlegan mannskap 
og hvort þeim takist að leysa verk-
efnin án þess að fá liðsauka,“ segir 
hann.

Þegar eftirlitsmyndavélar voru 
fyrst teknar í notkun, fyrir fáeinum 
áratugum, sættu þær gagnrýni þar 
sem þær þóttu skerða friðhelgi 
einkalífs. Ásgeir segir viðhorfið 
hafa breyst. „Fólk er orðið vant því 
að það séu myndavélar allstaðar 
og það eru myndavélar allstaðar 
í farsímum, í flestum verslunum 
sem fólk kemur inn er það í mynd 
þannig að ég held að fólk sé farið að 

horfa meira á þetta sem öryggisat-
riði heldur en að þetta sé takmörk-
un á persónufrelsi,“ segir hann. Þá 
skipti líka miklu máli að hafa í huga 
að einungis lögreglan hefur aðgang 
að myndefninu.

Hann telur líkur á því að mynda-
vélunum verði fjölgað enn frekar. 
„Við eigum eftir að taka lokaúttekt 
á því hvort við séum með nægjan-
lega margar vélar til að sjá þau 
svæði sem við erum að reyna að 
vakta eða hvort það eru einhverjar 
gloppur eða eitthvað sem við verð-
um að bæta,“ segir hann. 
jonhakon@frettabladid.is

Fjöldi eftirlitsmyndavéla hefur 
rúmlega tvöfaldast á árinu
Yfirlögregluþjónn segir að öryggismyndavélar nýtist á hverjum degi. Einn tilgangur myndavélanna er að 
vakta lögreglubíla og neyðarbíla sem fá ekki að vera í friði þegar þeir eru í útköllum. Jafnvel tvær númera-
plötumyndavélar pantaðar sem myndi létta störf lögreglunnar. Fleiri sveitarfélög skoða slíkar myndavélar.

Eftirlitsmyndavélar hafa löngu sannað gildi sitt í miðborginni, að mati lögreglunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/KOLBEINN TUMI
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www.dacia.is
Þú færð EXTRA búnað á nýjan

DACIA ef þú pantar fyrir 30. september

Þú færð EXTRA búnað á nýjan
Tucson að verðmæti 150.000 kr.

DACIA LOGAN
NÝ OG ENDURBÆTT INNRÉTTING - BAKKMYNDAVÉL 
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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573 lítra farangursými (rúmar 4 golfsett langsum) 
Eyðsla í blönduðum akstri 3,8 L/100 km*

2.590.000kr.

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Bakkmyndavél, Íslenskt leiðsögukerfi, 7” LED skjár, bakkskynjarar, hraðastillir (Cruise control), 
Bluetooth handfrjáls símabúnaður, útvarp og geislaspilari með USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod, 4 hátalarar, aðgerðahnappar 
í stýri, sex aðgerða aksturstölva, útihitamælir, ræsivörn, loftkæling AC, leðurstýri, litaðar rúður, svart slitsterkt „Compass“ 
tauáklæði, niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling á ökumannssæti, ESC stöðugleikastýring, þokuljós að framan o.m.fl.

Verð:

www.dacia.is



CCG
As a christian church known by many from our internet page 
ccg.org, we know there is conciderable interest for our litter-
ature in Iceland. Because of this we would like to conduct a 
seminar for interested persons this autumn. 

If anyone would like to meet with us, please contact us at 
secretary@ccg.org

VIÐSKIPTI   Runólfur Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda, telur að góð 
afkoma  stærstu tryggingafélaga 
landsins á fyrri helmingi ársins gefi 
tilefni til að lækka iðgjöld.

„Miðað við þessar tölur sem 
við erum að sjá núna um jákvæða 
afkomu tryggingafélaganna, þá 
virðist ganga töluvert betur með 
vátryggingastarfsemina og þar vega 
til að mynda bílatryggingar einna 
þyngst. Á sama tíma höfum við verið 
að horfa upp á það að iðgjöld öku-
tækjatrygginga hafa verið að hækka 
langt umfram vísitölu. Þannig að það 
er mín sýn að það sé tilefni til lækk-
unar á iðgjöldum ökutækjatrygg-
inga," segir Runólfur.

Stærstu tryggingafélög landsins 
högnuðust um 4,8 milljarða króna 
á fyrri árshelmingi 2017. Um er að 
ræða verulegan viðsnúning milli ára 
en á sama tímabili í fyrra högnuðust 
félögin um 2,1 milljarð króna.

„Á einu ári hefur vísitala ábyrgða-
tryggingar hækkað um sex prósent 
og við erum innan þriggja prósenta 
viðmiðunarmarka Seðlabankans 

í sambandi við verðlagsþróun 
almennt. Þannig að þetta hefur 
hækkað langt umfram þróun verð-
lags," segir Runólfur.

„Á sama tíma er vísitala reksturs 
eigin bifreiðar sex prósentum lægri 
en hún var fyrir ári síðan. Þannig 
að það er klárlega lag til að  koma 
til móts við almenna bílaeigendur," 
segir Runólfur.

Gengi hlutabréfa í tveimur af trygg-
ingafélögunum hækkuðu í gær eftir 
afkomutilkynningarnar. Hlutabréf 
í Sjóvá lækkuðu um 0,9 prósent, en 
hlutabréf í VÍS hækkuðu um  3,47 
prósent og í TM um 3,29 prósent.

Mestur viðsnúningur er hjá VÍS 
sem hagnaðist um 1.107 milljónir 
króna í ár, samanborið við 238 millj-
ónir króna á sama tímabili í fyrra. 
Hagnaður á hlut nam 0,50 krónum 

samanborið við 0,10 krónur fyrir 
sama tímabil árið 2016.

Í tilkynningu segir að félagið hafi 
frá árinu 2015 unnið að breytingum 
á iðgjöldum til að bregðast við mikilli 
hækkun í tíðni tjóna og tjónakostn-
aðar. Því sé niðurstaða fjórðungsins 
gleðiefni og vonast er til að farið sé að 
draga úr þessari miklu hækkun tjóna-
kostnaðar.

Hagnaður TM á öðrum ársfjórð-
ungi var 909 milljónir króna en 
hagnaður á fyrri helming ársins nam 
1.875 milljónum króna. Hagnaður á 
öðrum ársfjórðungi var ríflega 200 
milljónum króna meiri en kom fram 
í afkomuviðvörun félagsins þann 18. 
júlí síðastliðinn. Betri afkoma skýrist 
einkum af hærri fjárfestingatekjum 
vegna endurmats á óskráðum hluta-
bréfum segir í tilkynningu.

Hagnaður Sjóvá jókst um 1.100 
milljónir milli ára og nam 1.803 millj-
ónum á fyrri árshelmingi. Hagnaður 
af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 
nam 250 milljónum króna. Hagn-
aður af fjárfestingarstarfsemi fyrir 
skatta nam 539 milljónum króna.
saeunn@frettabladid.is 

FÍB vill lægri iðgjöld  
í ljósi mikils hagnaðar
Samanlagður hagnaður VÍS, Sjóvá, og TM eykst um 2,7 milljarða króna milli ára. 
Öll félögin skila betri afkomu á fyrri helmingi árs 2017 en á sama tímabili 2016. 
Framkvæmdastjóri FÍB telur þetta tilefni til lækkunar iðgjalda.

Almenn netkosning um réttindi samkynhneigðra í Ástralíu

Runólfur  
Ólafsson

 Eiginkonur kyssast í lok ólöglegrar hjónavígslu sem framkvæmd var á fjölmennum baráttufundi fyrir hjúskaparréttindum samkynhneigðra í 
Melborne í Ástralíu á laugardag. Þrettán ár eru liðin frá því að hjónaband samkynhneigðra var bannað með breytingu á hjúskaparlöggjöf lands-
ins. Netkosning meðal almennra borgara um afléttingu hefst í Ástralíu 12. september næstkomandi. Niðurstaðan verður ekki bindandi fyrir 
löggjafann en forsætisráðherra landsins telur að réttarbótin muni sigla í gegn bæði hjá þjóð og þingi. NORDICPHOTOS/GETTY

BANDARÍKIN Bankastjórar og stjórn-
armenn í stærstu bönkum Banda-
ríkjanna hafa selt hluta af bréfum 
sínum í bönkunum á þessu ári, sam-
kvæmt nýrri greiningu Financial 
Times.

Greiningin leiddi í ljós að innherj-
ar í sex stærstu bönkum landsins, 
JPMorgan Chase, Bank of America, 
Wells Fargo, Citigroup, Goldman 
Sachs og Morgan Stanley, hafa sam-
anlagt selt 9,32 milljónir hlutabréfa 
í bönkunum það sem af er árinu. 
Söluandvirðið nemur hundruðum 
milljóna dala.

Þróunin er ólík því sem var í 
fyrra, en þá keyptu innherjarnir 
milljónir hlutabréfa í bönkunum. 
Eftir að hafa snarhækkað í kjölfar 
kosningasigurs Donalds Trumps í 
nóvember í fyrra hefur gengi hluta-
bréfa í bandarískum bönkum tekið 
að lækka undanfarna mánuði. Má 
rekja ástæðuna að hluta til efa-
semda fjárfesta um að ríkisstjórn 
Trumps takist að lækka skatta og 
draga úr reglubyrði atvinnulífsins, 
eins og hún hefur lofað. – kij

Innherjar selja 
bréf í bönkum

Höfuðstöðvar Goldman Sachs í New 
York. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÞÝSKALAND Angela Merkel Þýska-
landskanslari segist ekki sjá eftir 
ákvörðun sinni um að opna landa-
mæri Þýskalands fyrir milljónum 
flóttamanna fyrir tveimur árum. Í 
viðtali við þýska dagblaðið Welt am 
Sonntag í gær hafnaði Merkel því að 
hafa gert mistök með ákvörðun sinni. 
Hún viðurkenndi þó að ákvörðunin 
hefði verið umdeild og valdið djúp-
stæðum klofningi á meðal kristilegra 
demókrata, flokks hennar.

Kosið verður til þings í Þýska-
landi 24. september. Samkvæmt 
skoðanakönnunum mælist flokkur 
Merkels með 38 prósenta fylgi eða 
um fimmtán prósent meira fylgi en 
sósíaldemókratar. Fylgi kristilegra 
demókrata hefur aukist um sex pró-
sent síðustu sex mánuði, en er þó 
enn fyrir neðan kjörfylgið í síðustu 
kosningum árið 2013, sem var 41,5 
prósent. Merkel sagði í viðtalinu að 
hún myndi  taka sömu ákvörðun 
aftur, gæfist henni kostur á því. „Það 
voru óvenjulegar aðstæður uppi og 
tók ég ákvörðunina á grunni þess sem 
ég taldi að væri rétt, bæði pólitískt séð 
og út frá mannúðarsjónarmiðum.“ – 
kij

Angela Merkel 
segist ekki sjá 
eftir neinu

FRAKKLAND Meirihluti Frakka segist 
nú vera óánægður með störf Emm-
anuels Macrons, nýkjörins forseta 
landsins, samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Ifop. 57 prósent lands-
manna eru ekki ánægð með for-
setann og hafa vinsældir hans dalað 
allverulega undanfarnar vikur. Til 
samanburðar sögðust 43 prósent 
landsmanna óánægðir með störf 
Macrons í síðasta mánuði.

Hlutfallið var enn lægra í júní-
mánuði eða rúmlega 30 prósent.

Samkvæmt könnun Ifop segjast 
36 prósent Frakka ánægð með for-
setann en aðeins fjögur prósent eru 
mjög ánægð. Macron tók við for-
setaembættinu í maímánuði.

Christophe Castaner, talsmaður 
frönsku ríkisstjórnarinnar, segir 
ríkisstjórnina ganga nú í gegnum 
erfiða tíma. Hún einbeiti sér ekki 
að því að koma vel út úr skoðana-
könnunum, heldur 
að því að hrinda 
kerfisumbótum í 
framkvæmd, líkt 
og Macron lof-
aði í aðdraganda 
forsetakosning-
anna. „Við ætlum 
okkur að ger-
breyta landinu,“ 
segir hann. – kij

Vinsældir 
Macrons dala

Emmanuel 
Macron, for-

seti Frakk-
lands

Angela Merkel 
Þýskalands-
kanslari

SKÓLAMÁL  Það verður líf og fjör í 
Háskóla Íslands næstu daga þegar sér-
stakir nýnemadagar fara fram. Boðið 
verður upp á fjölbreytta dagskrá alla 
vikuna þar sem fræðsla og fjör ræður 
ríkjum, að því er segir í fréttatilkynn-
ingu frá Háskóla Íslands.

Nærri 7.300 umsóknir um grunn- 
og framhaldsnám bárust Háskóla 
Íslands fyrir komandi skólaár. Alls 
voru umsóknir um grunnnám 4.450 
og umsóknir um framhaldsnám 2.830. 

Nýnemadagarnir hefjast á morgun, 
en þá verður meðal annars kynnt sú 
þjónusta sem nemendum stendur til 
boða. Býður Stúdentaráð nýnemum 
auk þess í gönguferð um háskóla-
svæðið í hádeginu.

Einnig verður eitthvað um skemmti-
viðburði í vikunni, en sem dæmi mun 
Háskólakórinn syngja fyrir gesti og 
gangandi á Háskólatorgi og Háskóla-
dansinn heldur glæsilega danssýningu, 
að því er segir í tilkynningunni. – kij

Háskólinn býður nýnema velkomna

Fjölmargir hefja nú nám við Háskóla 
Íslands. MYND/HÁSKÓLI ÍSLANDS
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Nám sem nýtist mér beint í starfi. Einstakt að geta tekið 
allt í fjarnámi án þess að þurfa sérstakan búnað til. 
Signý Björk Kristjánsdóttir, Bókaranám fyrir lengra komna.

UPPLIFUN NEMENDA

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

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is
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Fjöldi öflugra og hagnýtra 
námskeiða í boði, jafnt fyrir þá 
sem þurfa að fá haldgóðan grunn 
eða lengra komna sem vilja öðlast 
dýpri þekkingu og færni.
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BÓKHALD – GRUNNUR

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

Hefst 4. okt  •  Morgun- og kvöldhópur  •  22 skipti

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

Sérlega hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar þeim sem 
hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og
bókhaldsnámi en vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Einnig 
kjörinn undirbúningur fyrir námið Viðurkenndur bókari. Kennsla fer 

að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst 19. sept. •  Morgun- og kvöldhópur  •  24 skipti

STÖK NÁMSKEIÐ 
Excel fyrir bókara • Excel frh. og Pivot greiningar 

Excel grunnur • Skattskil einstaklinga með rekstur 

Navision fjárhagsbókhald  • Inngangur að reikningsskilum 

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem 
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir 
fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í sex hluta: • Bókhald – grunnur 
  • Bókaranám fyrir lengra komna   
  • Skattskil einstaklinga með rekstur   
  • Viðurkenndur bókari
  

Hefst 4. október •  Lýkur í desember 2018

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

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

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni ásamt  
 góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur upptökur af   
 völdum hlutum námskeiðanna.

SKRIFSTOFUSKÓLI 

Mjög gagnleg námsbraut í samstarfi við Framvegis fyrir þá sem 
hafa áhuga á að ná frama með almennum skrifstofustörfum, 
styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám.

 
Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er 20 ára eða eldra og hefur ekki 
lokið framhaldsskóla. Námsbrautin er styrkt af Fræðslusjóði og er 
þess vegna hægt að bjóða hana á ótrúlegu verði, eða 52.000 kr. (pr. 
námsbraut) í stað 249.000 kr.
 
Hefst 4. september  •  Morgun- og kvöldhópur  •  48 skipti 

EINSTAKT VERÐ

– með námi hjá Promennt
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Aðalfundur
Harpa tónlistar– og ráðstefnuhús ohf. 
heldur framhalds aðalfund mánudaginn  
11. september kl. 16:00 í Björtuloftum.

Dagskrá: Almenn aðalfundarstörf.

Ungt fólk á Íslandi í dag tekur helst verðtryggð lán 
til húsnæðiskaupa vegna þess að þau bjóða upp á 
lægri og þar með viðráðanlegri afborganir um hver 

mánaðamót. Fæstir hafa með öðrum orðum efni á því að 
taka óverðtryggð lán og flestir þeirra sem taka þau gera 
það aðeins að hluta til. En verðtryggingin er samt óþolandi 
viðbót við þá alltof háu vexti sem við greiðum í dag af lán-
unum okkar og hvoru tveggja kemur til vegna óstöðugleika 
íslensku krónunnar. Það er sú rót vandans sem við þurfum 
að ráðast að.

Með því að festa krónuna við evru, t.d. með myntráði 
eins og við í Viðreisn tölum fyrir, náum við fram stöðug-
leikanum sem þarf til að lækka vexti og losna undan 
verðtryggingunni. Verðtryggingin yrði einfaldlega óþörf. 
Og það er miklu betri aðferðafræði en að boða „afnám“ 
illskásta lánakostsins fyrir ungt fólk, eins og sumir flokkar 
hafa talað fyrir. Þess vegna er baráttan fyrir breytingum 
sem stuðla að stöðugu lágvaxtaumhverfi án verðtryggingar 
eitt af meginverkefnum Viðreisnar á kjörtímabilinu. Að ná 
böndum um íslensku krónuna er lykillinn að árangri þar.

Stöðugur gjaldmiðill breytir nefnilega myndinni. Í Dan-
mörku t.d. býr fólk ekki við háa vexti og verðtryggingu. 
Danska krónan er bundin evrunni á grundvelli samkomu-
lags milli Seðlabanka Danmerkur og Seðlabanka Evrópu 
og sveiflast því algjörlega í takti við evruna. Þannig tryggja 
stjórnvöld Dönum og dönskum fyrirtækjum stöðugleika, 
lágt vaxtastig og líf án verðtryggingar. Þetta þýðir jafnframt 
að Danir geta eignast húsnæðið sitt án þess að borga það 
margfalt eins og við Íslendingar gerum. Á meðan við búum 
við sveiflukennda krónu verður verðtryggingin ill nauðsyn, 
bæði fyrir lánveitendur en ekki síður fyrir lántakendur 
sem vegna hennar njóta viðráðanlegra afborgana um hver 
mánaðamót. Þess vegna þarf að ráðast í nauðsynlegar 
breytingar á peningastefnu landsins sem fela í sér löngu 
tímabæra múlbindingu íslensku krónunnar, eins og við í 
Viðreisn höfum statt og stöðugt boðað.

Íslensk heimili eiga betra skilið en óbreytt ástand alltof 
hárra vaxta og verðtryggingar. Viðreisn vill meira og betra 
fyrir heimilin í landinu.

Hvernig losnum við 
undan verðtryggingunni?

En í því eru 
auðvitað í 
fólgin uppgjöf 
og ákveðin 
svik við þá 
kjósendur 
sem kusu 
hana einmitt 
til þess að 
hafna fúskinu 
og breyta 
íslenskri 
stjórnmála-
menningu til 
hins betra.

Íslensk 
heimili eiga 
betra skilið 
en óbreytt 
ástand alltof 
hárra vaxta 
og verðtrygg-
ingar.

Jóna Sólveig 
Elínardóttir
varaformaður 
Viðreisnar

Dýrt klúður
Svo virðist sem hörmungarsaga 
Orkuveituhússins ætli að verða 
sagan endalausa. Á föstudag 
greindu forsvarsmenn Orku-
veitunnar frá því að vesturhús 
höfuðstöðvanna lægi undir alvar-
legum rakaskemmdum. Mun það 
kosta opinbera fyrirtækið rúman 
1,7 milljarð króna hið minnsta að 
lagfæra húsið.

Kostnaður við byggingu húss-
ins slagar hátt í ellefu milljarða 
króna á núverandi verðlagi sem 
gerir það að einu dýrasta húsi 
landsins. Í ofanálag seldu stjórn-
endurnir húsið til fjárfesta og 
leigðu það af þeim með þeim skil-
málum að fyrirtækið stæði undir 
öllum kostnaði við viðgerðir á 
húsinu. Reykvískir orkunotendur 
sitja því uppi með himinháar 
leigugreiðslur og milljarða við-
gerðakostnað.

Kerfið virkar ekki
Alvarlegur vandi blasir við 
sauðfjárbændum. Afurðaverð 
hefur hríðfallið og horfa bændur 
upp á tekjuskerðingar í haust. 
Það er hins vegar mikil einföld-
un að halda því fram að vandinn 
sé skyndilegur. Hann er bæði 
fyrirsjáanlegur og uppsafnaður 
og felst í arfaslæmum búvöru-
samningi sem hefur stuðlað að 
gegndarlausri offramleiðslu. 

Lausnin felst ekki í því að 
ríkið borgi bændum fyrir aukna 
framleiðslu, eins og sumir kalla 
eftir, heldur að bændur dragi 
einfaldlega úr framleiðslunni. 
kristinningi@frettabladid.is

Hugur minn og hjarta slær í Kópavogi 
og ég tel ágætt að setja punkt aftan við 
þingmennskuna um áramótin,“ sagði 
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar í Kópavogi og þing-
maður flokksins, þegar hún greindi frá 

því í viðtali við Kópavogspóstinn að hún hafi ákveðið að 
segja af sér þingmennsku um næstu áramót. Ástæðuna 
segir Theodóra vera að þingið virðist henni vera óskilvirk 
málstofa þar sem mál eru ekki rædd með það að mark-
miði að komast að eins farsælli niðurstöðu og mögulegt 
er,  heldur eru afgreidd eftir að þau koma úr ráðuneytum 
fyrir ríkisstjórn.

Sitt sýnist hverjum um þessa ákvörðun Theodóru. En 
eitt er víst að þarna lýsir hún íslenskri stjórnmálamenn-
ingu og ástandi sem þjóðin hefur lengi verið meðvituð 
um, en enn ekki áorkað að breyta. Meirihlutinn ver sínar 
eigin hugmyndir, auk þess að hafna öllu sem kemur frá 
minnihlutanum, á kostnað faglegrar og uppbyggilegrar 
umræðu samfélaginu til góðs. Þessi þjösnalega og frum-
stæða stjórnmálamenning hefur lengi verið vandamál og 
eftir efnahagshrunið sá þjóðin afleiðingarnar. Valdhafar 
sátu á upplýsingum og gáfu þannig ekki færi á samræðu 
til þess að leita lausna og var á endanum vísað út af þjóð-
inni með skít og skömm.

Þessir atburðir urðu til þess að upp spruttu nýjar 
stjórnmálahreyfingar með nýjar hugmyndir sem höfðu 
það jafnvel að aðalstefnumáli að breyta þessu. Að breyta 
íslenskri stjórnmálamenningu til hins betra og leysa 
þjóðina undan ánauð ráðherra- og þingmeirihlutavalds. 
Að afleggja fúskið sem felst í því að á stundum finnst 
manni eins og þingmeirihlutinn gæti allt eins verið úti á 
golfvelli og greitt atkvæði í gegnum símann því svo lítið 
fer fyrir eiginlegri samræðu.

Björt framtíð, flokkur Theodóru, var einmitt svona 
stjórnmálaafl sem vildi bæta stjórnmálamenninguna. 
En vandinn er að það reynir aldrei á raunverulegan vilja 
til breytinga fyrr en flokkur er kominn í meirihluta. Og 
það sem er raunalegast af öllu er að það er vandfundinn 
sá flokkur sem hefur jafn snarlega aðlagað sig gömlu 
stjórnmálamenningunni á Alþingi og Björt framtíð. 
Öllum málum sem stjórnarandstaðan hefur tekið upp 
á Alþingi til þessa hefur verið hafnað á leifturhraða og 
þar hefur Theodóra S. Þorsteinsdóttir ekki látið sitt eftir 
liggja.

Það má því vel halda því fram að það sé virðinga-
vert hjá Theodóru að viðurkenna ástandið og yfirgefa 
skútuna. En í því eru auðvitað í fólgin uppgjöf og ákveðin 
svik við þá kjósendur sem kusu hana einmitt til þess 
að hafna fúskinu og breyta íslenskri stjórnmálamenn-
ingu til hins betra. Staðurinn til þess er fyrst og fremst 
á Alþingi Íslendinga og möguleikarnir til þess eru alltaf 
meiri fyrir þá þingmenn sem tilheyra meirihlutanum. 
Það eru því vonbrigði að Theodóra kjósi að gefast upp en 
ætli sér samt ekki að gera það fyrr en henni sjálfri hentar. 
Vonbrigði að hennar pólitíska hjarta slái aðeins fyrir 
Kópavog en ekki þá sem komu henni á þing og þjóðina 
sem þarf svo sárlega á bættri stjórnmálamenningu að 
halda.

Hjartað slær
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Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða 
daga, meira af góðum ferðum.  Meiri bíl til að treysta á, a�meiri, hagkvæmari, 
sparneytnari.  Meira af því sem við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.

Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

Sumarauki

Honda CR-V Elegance Navi
4x4, bensín, sjálfskiptur kr. 5.590.000

Honda CR-V Elegance Navi
4x4, dísil, sjálfskiptur kr. 5.990.000

Sumarauki að verðmæti  

kr. 500.000 
fylgir öllum Honda CR-V í ágúst*
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Í DAG
Guðmundur  
Andri Thorsson

Júlídeilan íslenska er eins og fyrsta 
haustlægðin, jafn óvænt og hún er 
fyrirsegjanleg. Hún er alltaf upp á 
líf og dauða, háð til síðasta manns 

og barist um hvert hús. Hún er knúin 
áfram af einhvers konar blöndu af 
leiðindum og lífsgleði. Júlísólin skín 
á okkur alla daga og allar nætur og 
tilveran rennur saman í eitt mók. 
Landsmenn eru á þönum við að slaka 
á. Stundum verður slökunin of yfir-
þyrmandi; og fólk sér ekki fram á að 
komast yfir alla þessa slökun og þá er 
tilvalið að demba sér í gott rifrildi um 
málefni sem manni er eiginlega alveg 
sama um.

„Enn eitt dæmið…“
Júlídeilan getur snúist um hundahald, 
lambakjöt, stafsetningu, göngugötur, 
lúpínu, lausagöngu katta – nánast 
hvaðeina. Deilan er jafnan marglaga; 
og snýst oft um eitthvað annað en hún 
er um; iðulega er hún um eitthvað sem 
aldrei er nefnt, kannski jafn einfaldan 
hlut og gagnkvæma andúð.

Stundum liggur djúp sprunga undir 
ágreiningsefninu: sjálfsmynd þjóðar, 
sveit gegn borg, fyrirkomulag atvinnu-
lífsins. Og auðvitað liggur þarna að 
baki ágreiningur um það hvernig 
Íslendingar sjá sig sem þjóð meðal 
þjóða; hvað tíðkast hjá öðrum þjóðum 
– sem er þá algild mælistika á rétt og 
rangt: „Aðrar þjóðir hafa þetta ekki 
svona,“ segir þá einhver ábúðarmikil 
rödd og við hin kinkum þá óðara kolli 
yfir því og sjáum undir eins að þetta 
getur ekki gengið svona.

Júlídeilan er oft um umhugsunar-
verð og jafnvel skemmtileg efni en hún 
er háð af heift, ágreiningur er dreginn 
fram og pússaður af alúð og natni og 
reynt er að sneyða hjá framsetningu 
sem kynni að leiða til sameiginlegrar 
niðurstöðu, ekki síst með þeirri aðferð 
að hafa sjálfan samræðugrundvöllinn 
síkvikan. Umfram allt þarf maður að 
hafa mjög ákveðna en um leið óljósa 
skoðun. Maður þarf að setja hana 
fram á umbúðarlausan og ögrandi 
hátt, helst með dálitlum skammti af 
skætingi. Allir þátttakendur umræð-
unnar eru sárhneykslaðir: hver á 
öðrum, á málefninu, á því „hvernig 
þetta er alltaf hreint hérna hjá okkur“, 
á því hvernig viðkomandi mál er „enn 
eitt dæmið“ um eitthvað sem er ekki 
gott – að ógleymdri „íslenskri umræðu-
hefð“. Alltaf er vitnað í kaflann í Innan-
sveitarkróniku um hana og hinn aðil-
inn talinn sá sem setur hljóðan þegar 
kemur að kjarna málsins.

Að afstaðinni deilu verða allir aðilar 
svolítið kindarlegir, eins og fólk sem 
hefur gert einhvern óskunda á fyll-
iríi en man ekki fyllilega hvað það var. 
Ágúst er þá notaður til að jafna sig áður 
en siglt er inn í september, og vinnuna.

Veggurinn
Að þessu sinni snerist Júlídeilan um 
vegg á Skúlagötu fjögur. Rokkhátíð 
sem kennir sig við íslenskar öldur ljós-
vakans stóð fyrir því fyrir nokkrum 
árum að máluð var mynd á þennan 
vegg af sjómanni, sem var skemmti-
legt framtak og vel við hæfi, enda húsið 
í seinni tíð verið athvarf fyrir alls konar 
umsýslu sem tengist sjávarútvegi. 
Sjálfur tengi ég þó húsið ævinlega við 
starfsemi Ríkisútvarpsins og þá eink-
um Fréttastofuna þar sem móðir mín 
vann. Mér hefði því fundist fara vel á 
mynd af henni á téðum vegg og Ragn-
heiði Ástu og Jóni Múla. En sjómaður 
var það. Svo var málað yfir myndina.

Einhvern veginn kvisaðist að íbúi 
þar í grennd, Hjörleifur Guttormsson, 
hefði ítrekað kvartað til borgaryfir-
valda vegna myndarinnar, vitnað í alls 
konar pergament og paragrafa af sinni 

Júlídeilan
alkunnu málafylgju og krafist þess að 
myndin yrði fjarlægð.

Fólk dró þá ályktun að hin deiga 
borgarstjórn hefði orðið við umleit-
unum Hjörleifs og varð málið fljótlega 
í huga margra að „enn einu dæminu“. 
Þetta var dæmi um eftirlátssama borg-
arstjórn – um bannóða borgarstjórn – 
um áhrif og völd frekra karla; bannár-
áttu gamalla kommúnista sem ekki 
vilja lit og líf í samfélaginu heldur bara 
gráma og einhæfni. Hjörleifur svaraði 
fullum hálsi og beindi spjótum sínum 
einkum að fréttastofu Ríkisútvarpsins, 
sennilega vegna þess að hann skrifaði 

í Moggann og hefur talið sig þurfa að 
næra hina landskunnu þráhyggju rit-
stjórans um téða fréttastofu.

Allt logaði á Facebook og twitter 
lækóhólistarnir þar kepptust við að 
skrifa sem hnyttnasta statusa um Hjör-
leif, sem hafði svo sem ekki gert annað 
en að nýta sér borgaraleg réttindi sín og 
kvarta yfir því sem honum þótti miður 
fara. Skyndilega var skollin á sígild Júlí-
deila, þar sem öllum var mjög heitt í 
hamsi og skothríðin dundi úr öllum 
hornum – og í öll horn. Málið var „enn 
eitt dæmið“. Fólk skiptist í fylkingar 
eftir því hvort því þótti viðkomandi 

mynd falleg eða ljót, smekklaus eða 
verðugur minnisvarði. Sumir töldu að 
þarna kæmi fram andúð fulltrúa gilda 
hins gamla sveitasamfélags á tákn-
mynd sjávarútvegsins sem gegnum 
aldirnar hefði einn skapað verðmæti 
hér á landi. Aðrir sáu málið sem tilraun 
valdsins til að binda hina skapandi 
hönd og hefta tjáningarfrelsið. Enn 
aðrir töldu veggmyndina listrænan 
átroðning og særandi fyrir fegurðar-
skyn þess sem mátti daglega horfa upp 
á þessa fyrirmunun. Allir sem tóku til 
máls töluðu um „enn eitt dæmið“.

Smám saman hljóðnaði svo deilan 

og fólk varð uppiskroppa með ný 
ádeiluefni varðandi þessa lítilfjörlegu 
mynd og Hjörleif. Og enginn tók eftir 
því þegar heyrðist lágmælt skýring 
frá hússtjórn Skúlagötu fjögur. Það 
kom sem sé á daginn að kominn hafði 
verið tími á viðhald hússins, myndin 
að verða ónýt enda ekki gerð til að 
endast lengur en nokkur ár – og því 
hafði hússtjórnin tekið þá ákvörðun að 
mála vegginn bara hvítan. Og þangað 
til kemur að næstu mynd – næstu deilu 
– þurfum við að horfa á hvítan vegginn 
og hugsa upp næsta dæmi um „enn eitt 
dæmið“.
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TAKK ÍSLAND
Landslið karla í körfubolta flaug út í morgun, en strákarnir taka 

nú í annað sinn þátt í Evrópumótinu. Domino’s er stoltur styrktaraðili 
íslensks körfubolta. Áfram Ísland!
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TAKK MAMMA
Að baki landsliðinu eru stoltar mæður sem í gegnum árin hafa 

stutt strákana, alið þá upp, hughreyst og gert þá að betri mönnum. 
Við getum öll verið þakklát þeim.

INGIGERÐUR JÓNSDÓTTIR
mamma Jóns Arnórs

BERGLIND J. MAGNÚSDÓTTIR
mamma Ægis Þórs

BRYNDÍS PÉTURSDÓTTIR
mamma Hauks Helga

ÞÓRUNN S. JÓHANNSDÓTTIR 
mamma Ólafs

MARGRÉT ELÍASDÓTTIR 
mamma Martins

EDNA MARÍA JACOBSEN
mamma Kristófers

KATRÍN AXELSDÓTTIR (D. 1994)
mamma Axels

HAFDÍS LILJA
PÉTURSDÓTTIR
mamma Hlyns

SVANDÍS GYLFADÓTTIR
mamma Elvars Más

FANNEY ÚLFLJÓTSDÓTTIR
mamma Brynjars Þórs

BÁRA SVAVARSDÓTTIR
mamma Harðar Axels

Á myndina vantar: 
HRAFNHILDI HILMARSDÓTTUR, mömmu Loga 
LUDMILU P. ERMOLINSKAYA, mömmu Pavels
GUÐRÚNU S. TRYGGVADÓTTUR, mömmu Tryggva Snæs 
og GUÐRÚNU E. SIGMARSDÓTTUR, mömmu Arnars
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mamma Kristófers

KATRÍN AXELSDÓTTIR (D. 1994)
mamma Axels

HAFDÍS LILJA
PÉTURSDÓTTIR
mamma Hlyns

SVANDÍS GYLFADÓTTIR
mamma Elvars Más

FANNEY ÚLFLJÓTSDÓTTIR
mamma Brynjars Þórs

BÁRA SVAVARSDÓTTIR
mamma Harðar Axels

Á myndina vantar: 
HRAFNHILDI HILMARSDÓTTUR, mömmu Loga 
LUDMILU P. ERMOLINSKAYA, mömmu Pavels
GUÐRÚNU S. TRYGGVADÓTTUR, mömmu Tryggva Snæs 
og GUÐRÚNU E. SIGMARSDÓTTUR, mömmu Arnars
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SPORT
Það voru allir sigurvegarar í peningabardaga McGregor og Mayweather í Las Vegas

Hörkubardagi  Peningabardaginn á milli Conor McGregor og Floyd Mayweather um helgina stóð undir væntingum. Enginn farsi heldur hörkubardagi þar sem Írinn vann sér inn virðingu 
margra með frammistöðu sinni. Það dugði þó ekki til því Mayweather kláraði bardagann í tíundu lotu þegar McGregor var alveg búinn á því. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

KÖRFUBOLTI Craig Pedersen lands-
liðsþjálfari tilkynnti formlega í gær 
hvaða tólf leikmenn fara til Finn-
lands í dag og spila á EM sem hefst 
þar í vikunni. Það kom ekkert á 
óvart í vali þjálfarans sem hélt sig 
við sömu menn og í síðustu æfinga-
leikjum.

„Við vorum búnir að ákveða hóp-
inn áður en við fórum í síðustu ferð 
til Ungverjalands og Litháen. Við 
vorum nokkuð vissir er við fórum til 
Rússlands en það var smá áhyggju-
efni með meiðsli sem við urðum að 
taka inn í reikninginn þar,“ segir 
Pedersen en þó svo hann sé kominn 
með sinn tólf manna hóp þá eru enn 
smá meiðslaáhyggjur.

Tveir tæpir
„Haukur Helgi er ekki nógu góður í 
bakinu en mun æfa í dag. Jón Arnór 
er líka slæmur í náranum en hann 
verður betri með hverjum deginum. 
Hann ætti því að geta spilað með 
okkur.“

Íslenska liðið hefur náð góðum 
undirbúningi fyrir mótið. Æft mikið 
saman og spilað fjölda leikja. Þjálf-
arinn er ánægður með það.

„Við náðum strax góðu flæði. Við 
höfum spilað fína leiki og sérstak-
lega gegn Rússum og Litháum. Þá 
sýndum við þann baráttuanda sem 
þarf alltaf að vera í liðinu. Í Ung-
verjalandi spiluðum við sautján 
frábærar mínútur en síðan tóku þeir 
okkur í gegn en við sýndum hvað 
við getum gegn bestu liðunum,“ 
segir Pedersen en íslenska liðið tap-
aði þessum leikjum. En hefur hann 

ekkert áhyggjur af andlegu hliðinni 
fyrir mótið?

„Það má ekki gleyma því að við 
vorum að spila við frábær lið. Lit-
háen er þriðja besta lið heims með 
tvo NBA-menn í byrjunarliðinu. 
Við verðum að nýta það sem við 
við höfum. Spila af hörku og með 
miklum krafti. Við verðum líka að 
spila vel saman sem lið og ef það 
tekst þá náum við vonandi að hanga 
í andstæðingum okkar.“

Skilja allt eftir á gólfinu
Andstæðingar Íslands í Finnlandi 
eru allir mjög sterkir og Pedersen 
segir að stundum geti farið svo að 

besti leikur Íslands dugi ekki til að 
vinna leik.

„Þetta eru góð lið og hafa mikla 
yfirburði á okkur í ákveðnum 
þáttum. Þau hafa því getuna til þess 
að spila ekki sinn besta leik en geta 
samt unnið okkur. Við verðum því 
að skilja allt eftir á gólfinu. Meira 
getum við ekki gert og vonandi 
skilar það okkur sigri eða sigrum,“ 
segir Pedersen en hans lið er ekki 
eins óskrifað blað líkt og það var 
síðast er Ísland komst á EM.

„Við verðum að mæta til leiks 
með sama hugarfar og síðast. Að 
við séum minna liðið sem þurfi að 
leggja meira á sig en andstæðingur-

inn. Þannig vinnum við fleiri lausa 
bolta og gefum okkur betra tæki-
færi í leikjunum en ella. Þessi riðill 
er jafn sterkur og riðillinn sem við 
vorum í síðast. Ef við spilum vel þá 
getum við unnið leik en þessi lið eru 
öll alltaf sigurstranglegri en við. Ég 
vil sjá okkur spila vel, leggja okkur 
alla fram og sjá hverju það skilar 
okkur.“

Jón Arnór allur að koma til
Jón Arnór Stefánsson var með 
umbúðir utan um hægri fótinn 
eftir æfingu liðsins í dag. Standið á 
honum hefur ekki verið nógu gott 
en hann segist allur vera að koma til.

„Ég er búinn að vera meiddur í 
öllum undirbúningnum en hef síð-
ustu tvær vikur gert mikið meira. Ég 
er enn í hreyfingu sem ég er að stýra 
sjálfur. Ég er ekki farinn að taka á 
því af fullu. Ég tel mig geta byrjað 
af fullu núna og er bjartsýnn á að ég 
geti hjálpað liðinu. Mínar væntingar 
eru að komast í nógu gott stand til 
þess að geta hjálpað liðinu. Vera 
til taks,“ segir Jón Arnór en hvaða 
væntingar hefur hann fyrir mótið?

„Að við leggjum okkur meira fram 
en hitt liðið. Hafa trú á því sem við 
erum að gera. Þessir þættir verða 
að vera í lagi. Fókusinn sé á að við 
gerum meira en andstæðingurinn 
og sá þáttur mun skila okkur ein-
hverjum úrslitum því við erum 
ekki að fara að yfirspila neina and-
stæðinga. Með vinnunni gefum 
við okkur möguleika á því að stela 
kannski sigri sem væri ofboðslega 
sætt.“ henry@frettabladid.is

Við verðum að spila af hörku
Það kom ekkert á óvart er Craig Pedersen valdi EM-hópinn sinn í gær. Tveir lykilmenn eru að glíma við 
meiðsli í aðdraganda mótsins. Þjálfarinn segir að liðið þurfi að leggja harðar að sér en andstæðingurinn.

Pedersen ásamt aðstoðarþjálfurum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FORMÚLA 1 Það er komin mikil 
spenna í Formúluna eftir sigur 
Lewis Hamilton á Spa-brautinni 
í gær. Óhætt er að segja að kapp-
aksturinn hafi verið afar spennandi 
og hélt hann áhorfendum á tánum 
allt til enda.

Hann er þar með aðeins sjö stig-
um á eftir Sebastian Vettel í keppni 
ökuþóra. Átta keppnir eru eftir 
á tímabilinu. Vettel varð annar í 
keppninni í gær og Daniel Ricciardo 
þriðji.

Keppnin í gær á milli Hamilton 
og Vettel var rosaleg og munurinn á 
þeim ekki meira en tvær sekúndur 
nánast alla keppnina. Hamilton hélt 
þó út og landaði afar sætum sigri og 
mikilvægum punktum í baráttunni 
um heimsmeistaratitilinn.

Valtteri Bottas er þriðji í stiga-
keppninni en hann er 34 stigum á 
eftir Hamilton. Efstu menn í algjör-
um sérflokki og ekki útlit fyrir neitt 
annað en að þeir muni berjast um 
heimsmeistaratitilinn fram í síðustu 
keppni. – hbg

Hamilton 
fyrstur á Spa

Hraðastur. Hamilton með bikarinn 
eftir keppnina. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Öll kínversk leikfimi
• Heilsu Qi Gong 5000 ára tækni
• Heilsubætandi Tai chi

• Hugræn teygjuleikfimi
• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri

Í samstafi við kínverskan íþrótta háskóla

• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri• Kung Fu fyrir 4 ára og eldri
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Fyrir alla 
aldurshópa

Fyrir alla Fyrir alla 
aldurshópaaldurshópa

Einkatímar
og  

hópatímar

„María Heba Þorkelsdóttir framleiðandi og stelpurnar í Sokkabandinu höfðu samband við mig eftir útskrift og báðu mig um að skrifa leikrit upp úr mynda-
sögubókunum mínum.“ MYND/ANTON BRINK

Teiknimyndasaga  
verður leikrit
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir á sér margar hliðar. Hún syngur og semur 
tónlist með FM Belfast, teiknar myndasögur og í vetur verður fyrsta 
leikritið eftir hana á fjölum Borgarleikhússins.  ➛4

GLAMOUR fylgir með 
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is
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Lóa verður á ferð og flugi í 
vetur. Framundan eru tón-
leikar um alla Evrópu með 

hljómsveitinni FM Belfast en von 
er á nýrri plötu með bandinu í 
nóvember. Í janúar verður leik-
ritið Lóaboratoríum eftir hana 
sett á svið í Borgarleikhúsinu í 
samstarfi við leikhópinn Sokka-
bandið, auk þess sem önnur verk-
efni eru í farvatninu. „Ég á engin 
áhugamál,“ segir Lóa hlæjandi 
þegar hún er spurð hvernig henni 
takist að koma svona miklu í 
verk en hún er í óða önn að ljúka 
síðustu yfirferð á Lóaboratoríum 
áður en æfingar hefjast seinna í 
haust. „Eins og stendur er ég líka 
að undirbúa tónleikaferðina en 
fimm ára sonur minn kemur með. 
Hann er meira og minna alinn 
upp í rútum en foreldrar mínir 
hafa hjálpað mér mikið. Án þeirra 
gæti ég þetta ekki.“

Teiknari í ritlist
„Tildrög þess að ég skrifaði leik-
ritið er að í fyrra lauk ég meistara-
gráðu í ritlist frá HÍ en þar sótti ég 
leikritunaráfanga sem mér fannst 
mjög spennandi. María Heba 
Þorkelsdóttir framleiðandi og 
stelpurnar í Sokkabandinu höfðu 
samband við mig eftir útskrift og 
báðu mig um að skrifa leikrit upp 

úr myndasögubókunum mínum 
og ég ákvað að slá til. Það hefur 
verið gert áður, leikritið Forðist 
okkur er t.d. skrifað eftir bók-
unum hans Hugleiks Dagssonar,“ 
segir Lóa.

Hún er með bakgrunn í mynd-
list og hafði teiknað og skrifað 
texta um langt skeið þegar hún 
ákvað að innrita sig í ritlist. 
„Margir mæltu með þessu námi og 
bentu mér á að myndlist og ritlist 
færu vel saman sem reyndist vera 
rétt. Ég er svo ánægð með námið 
að ég reyndi að senda mömmu í 
það líka en það var svo systir mín 
sem ákvað að láta slag standa og 
er núna í ritlist.“

Kolfinna Nikulásardóttir, einnig 
þekkt sem Kylfan í Reykjavíkur-
dætrum, mun leikstýra Lóabora-
toríum. Lóa segist vera mikill 
aðdáandi hennar og hlakkar til 
samstarfsins. "Mér finnst þær hug-

rakkar að hafa valið svona ungan 
og nýjan leikstjóra,“ segir hún.

Grín úr hversdagslífinu
Leikritið fjallar um vandræði, 
alkóhólisma, fólk sem er að 
þvælast fyrir sjálfu sér og díla við 
leiðindi og samskiptavanda, að 
sögn Lóu. „Þetta er samt grínleik-
rit,“ tekur hún fram og segir að 
það verði eflaust undarlegt að sjá 
persónurnar lifna við. „Ég er þegar 
búin að skrifa ótrúlega slæman 
leikdóm fyrirfram, nokkrum sinn-
um. Svo fékk ég létt vænisýkiskast 
þegar ég hafði sent stelpunum í 
Sokkabandinu handritið og fékk 
engin viðbrögð frá þeim eða þar 
til ég fattaði að ég hafði ekki ýtt 
á send-takkann. Handritið hefur 
fengið mjög jákvæð viðbrögð frá 
þeim sem hafa lesið það yfir svo 
kannski er þetta óþarfa paranoja. 
Þótt leikritið fari ekki á fjalirnar 
fyrr en eftir áramótin er hægt að 
velja það á áskriftarkort Borgar-
leikhússins,“ minnir Lóa á.

Spurð hvar hún fái hugmyndir 
að teiknimyndasögum segir Lóa 
daglega lífið veita sér innblástur. 
„Flestar hugmyndirnar koma 
út frá samtölum við kærastann 
minn, Árna Rúnar, sem er með 
mér í FM Belfast. Hann er svo skýr 
í kollinum en ég er stundum að 
brjálast úr gremju yfir einhverju 
sem ég skil ekki einu sinni. Ég 
nota hann sem rödd skynseminn-
ar. Sögurnar fjalla oft um okkur og 
samskipti við aðra,“ upplýsir hún 
að lokum.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Lóa lauk námi í ritlist við HÍ og hefur nú skrifað sitt fyrsta leikverk. MYND/ANTON BRINK

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Útgefandi: 365 miðlar Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457  
Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

... allt sem þú þarft

Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

Frábær fiskréttur á mánu-
dagskvöldi sem auðvelt er að 
útbúa fyrir fjóra. Berist fram 

með hrísgrjónum og brauði.

800 g þorskflök
1 tsk salt
½ blaðlaukur
½ paprika
2 msk. olía
1 dós kókosmjólk
2 msk. rautt currypaste
Safi og börkur af hálfri límónu
½ chilli-pipar, smátt skorinn
4 msk. ferskt kóríander

Skerið fiskinn í bita og saltið. 
Skerið blaðlaukinn í sneiðar. Hitið 
olíuna á pönnu og steikið laukinn 
og paprikuna. Bætið currypaste 
út í og látið allt malla í 2 mínútur. 
Hrærið í á meðan. Bætið þá kókós-
mjólk saman við og látið suðuna 
koma upp. Eftir um tíu mínútur er 
fiskurinn settur út í kókósmjólina 
og safi og börkur af límónu. Setjið 
lok á pönnuna og eldið áfram í 
fimm mínútur. Bragðbætið með 
salti og pipar. Stráið kóríander og 
chilli-pipar yfir.

Þorskur í karrí

Einfaldur og góður réttur. 

Eins og stendur er 
ég líka að undirbúa 

tónleikaferð en fimm ára 
sonur minn kemur með. 
Hann er meira og minna 
alinn upp í rútum en 
foreldrar mínir hafa 
hjálpað mér mikið. Án 
þeirra gæti ég þetta ekki.

Framhald af forsíðu ➛
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Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsilegt 325 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð á neðri hæð á 2.000 
m2 eignarlóð við Krókabyggð 7 í Mos-
fellsbæ. lóðin er skógi vaxin og er mjög 
falleg aðkoma að húsinu að sunnaverðu. 
húsið stendur innarlega á lóðinni og stór 
heimkeyrsla að húsinu. Þetta er draumhús 
fyrir stóra fjölskyldu með möguleika á 
útleiguíbúð á neðri hæð.  V. 98,5 m.

247,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbygðum bílskúr. 

fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi.  
Gott skipulag. 

húsið stendur hátt við götu með fallegu 
útsýni. 

 V. 71,5 m.

Krókabyggð 7 - 270 Mosfellsbær 

Kvíslartunga 82 - 270 Mosfellsbær 

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

nýtt fullbúið endaraðhús við laxatungu 102 í Mosfellsbæ.  Gott skipulag. Mikil lofthæð og 
innbyggð lýsing. fallegar innréttingar. Gófefni eru harðparket og flísar. bílaplan með ísteyptum 
hitalögnum og lóð tyrft. timburverönd undir skyggni í suðvesturátt. V. 69,9 m.

falleg og vel skipulögð 98,3 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með timburverönd. íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu og 
borðstofu. sérgeymsla í sameign. V. 41,9 m.

Barðastaðir 21 - 112 Grafarvogur

Laxatunga 102 - Nýtt fullbúið raðhús Engihjalli 15 - 200 Kóp.

107,5 m2, 5 herbergja endaíbúð á efstu hæð í 
3ja hæða  fjölbýlishúsi. fjögur svefnherbergi. 
fallegt útsýni og svalir í suður. V. 36,9 m.

Reyrengi 8 - 112 Rvk. 

103,6 m2, 4ra herbergja endaíbúð með 
sérinnangi af opnum svalagangi á 3. hæð.  
V. 41,5 m.

Bústaðavegur 53 - 108 Rvk. 

62,4 m2, 2ja herb. íbúð með sérinngangi á 
jarðhæð. íbúðin skiptist í svefnherbergi, sto-
fu, eldhús baðherbergi, forstofu og geymslu. 
nýlega er búið er að endurnýja dren og 
spólplagnir frá íbúð. nýlega var þakkantur 
lagaður og húsið sprunguviðgert. V. 33,9 m.

Laufengi 8 - 112 Rvk. 

94,3 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngan-
gi af opnum svalagangi á efstu hæð. sér 
bílastæði í opinni bílageymslu. Það er nýbúið 
er að mála húsið að utan, skipta um rennur 
og skipta um þær rúður sem kominn var tími 
á skipa um. V. 39,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst frá kl. 17:00 
til 18:00

björt og skemmtileg 83,4 m2, 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt herbergi og baðherber-
gi sem er í leigu í dag. eignin er skráð 83,4 m2, 
þar af íbúð 64,9 m2, íbúðarherbergi 14,1 m2 og 
baðherbergi  4,4 m2. V. 47,5 m.

Fálkagata 15 - 107 Reykjavík 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

fallegt 241,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með stórum bílskúr.  stórt hellulagt bílaplan 
og hellulagðar verandir með skjólveggjum.  Á 
aðalhæðinni þrjú svefnherbergi, tvö baðher-
bergi, þvottahús, forstofa, eldhús, stofa, 
borðstofa og sjónvarpsstofa. Á neðri hæðinni 
er rúmgott herbergi, sjónvarpshol, vinnurými 
og anddyri.  V. 84,7 m.

Bugðutangi 3 – 270 Mosfellsbæ

björt og falleg 123,8 m2, 3-4ra herbergja íbúð 
á jarðhæð með timburverönd. 

fallegt útsýni.  

íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús og geymslu. 

V. 50,0 m.

Grandahvarf 6 - 203 Kópavogur

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Fold fasteignasala kynnir: 
Vandað steypt einingahús 
með bílskúr á vinsælum stað, 
miðsvæðis í Garðabæ. Húsið 
er skráð 298,2 fm og er á 
tveimur hæðum auk séríbúð-
ar í kjallara. Bílskúr er 35,2 fm. 
og auk þess er 35,2 fm rými 
undir bílskúrnum.

Flísalagt anddyri með skáp á 
fyrstu hæð. Hol með náttúru-
flísum. Stofa með parketi, gengið 

út á stóran skjólgóðan pall frá stofu 
og þaðan í fallegan garð. Eldhús með 
vönduðum náttúruflísum á gólfi og á 
milli skápa. Borðkrókur. Falleg hvít-milli skápa. Borðkrókur. Falleg hvít-milli skápa. Borðkrókur. Falleg hvít
lökkuð innrétting. Þvottaherbergi inn 
af eldhúsi. Gengið frá því út á lóð. Eitt 
herbergi er á hæðinni og baðherbergi 
með náttúruflísum á gólfi og flísum 
á veggjum, með sturtuklefa. Parket-á veggjum, með sturtuklefa. Parket-á veggjum, með sturtuklefa. Parket
lagður stigi á milli hæða.

Sjónvarpshol með parketi á annSjónvarpshol með parketi á annSjón -
arri hæð. Þrjú parketlögð svefn-
herbergi með skápum. Svalir út frá 

hjónaherbergi. Flísalagt baðherbergi
með baðkari. Baðherbergið hefur 
verið endurnýjað.

Í kjallara hefur verið innréttuð 
íbúð með sérinngangi, flísar á gólfi. 
Tvö svefnherbergi með harðparketi 
á gólfum. Gangur með harðparketi. 
Stofa með harðparketi. Eldhús með 
hvítri innréttingu. Baðherbergi með 
sturtuklefa og flísum á gólfi.

Bílskúr með vatni, hita og raf-Bílskúr með vatni, hita og raf-Bílskúr með vatni, hita og raf
magni. Undir bílskúr er ca 32 fm rými 

sem nýtist sem geymsla og getur nýst 
sem vinnu/föndurherbergi. Talsvert 
endurnýjað smekklegt einbýlishús 
á frábærum stað í Garðabæ, þaðan 
sem stutt er í skóla, útivistaraðstöðu, 
verslanir og alla þjónustu.

Nánari upplýsingar hjá Fold Fast-
eignasala sími 552-1400, þjónustu-
sími eftir lokun skrifstofu: 694-1401, 
895 7205 og 893-9132.

Vandað hús í Garðabæ

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi Bogi 
PéturssonPétursson
lögg.fasteignasalilögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason 
lögg. fasteignasali
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Heiðar Friðjónsson

Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Ingólfur Geir Gissurarson

fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
Margrét Sigurgeirsdóttir

margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Krókamýri 20, 210 Garðabær. Opið hús á morgun, þriðjudag 29.8. frá 16.30-17.



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
GSM 660 4777

VALLAKÓR 6A OG 6B

EDWIN  893 2121  ÓLAFUR 663 2508

Nýjar fullbúnar íbúðir í glæsilegu lyftuhúsi, tveggja, þriggja og fjögra herbergja með bílastæði í kjallara. 
Vandað hús með álklæðningu að utan. Afhendast fullbúnar fullbúnar um næstu áramót með flísum og 
parketi á gólfum og öllu tækjum þ.m.t. ísskáp og uppþvottavél. Mikið útsýni úr mörgum íbúðum.

36.9 og 68.9M HAMRAVÍK 62, 112 GRAFARVOGUR

ÓLAFUR GUÐGEIRSSON / 663 2508

Einstaklega fallegt og vandað 236,4 fermetra einbýli á besta stað í Grafarvogi. Frábær hönnun tryggir 
að stórkostlegt útsýni yfir sjóinn, Geldinganes, Viðey og Esjuna nýtur sín til fulls. Stórar stofur með mikilli 
lofthæð, háir gluggar, opið eldhús og mikil birta einkenna þetta glæsilega hús.

104M

SÓLVALLAGATA 80, 101 REYKJVAÍK 57.9M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst. kl. 17:30-18:00. Falleg og vel 
hönnuð 4ra herbergja enda íbúð á fyrstu hæð, í nýlegu 4ra hæða 
fjölbýlishúsi með lyftu. 

OPIÐ HÚS

KJARTANSGATA 2, 105 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst. kl. 17:30-18:00. Glæsileg nýlega 
endurnýjuð 5 herbergja 151,4 fm neðri sérhæð. Nýtt eldhús, glæsileg stofa 
og borðstofa, 4 svefnherbergi. Svalir til suðurs. 

79.9M

OPIÐ HÚS

ÁSGARÐUR 22-24, 108 REYKJAVÍK 34.9M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. ágúst. kl. 17:30-18:00. 3ja. herb. íbúð, með 
fallegu útsýni, Íbúðin er vel hönnuð og er með suðursvölum með fallegu 
útsýni yfir Fossvoginn og sérgeymslu á jarðhæð.

OPIÐ HÚS

KÓPAVOGSBRÚN 2-4, 200 KÓPAVOGUR

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Nýtt vandað átta íbúða hús við Kópavogsbrún 2-4. Um er að ræða stórar lúxus hæðir með stórum stæðum 
í bílakjallara. Stór auka íbúðarrými á jarðhæð, með sér inngang, gluggum og salerni. 
Afhending er áætluð í nóvember 2017.

86.8M

DYNGJUVEGUR 17, 104 REYKJAVÍK 89.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Tveggja hæða einbýlishús og bílskúr sem hefur að hluta verið útbúin 
sem íbúðarherbergi. Húsið stendur á  góðri 528 m2 vel frá genginni 
lóð með gróðursælum garði. 

RAUÐIHJALLI 11, 200 KÓPAVOGUR 75M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. ágúst kl. 17:30-18:00. Sjö herbergja 
209,1 fm raðhús á tveimur hæðum. Húsið er vel staðsett á vinsælum 
stað í Kópavogi, stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu.

OPIÐ HÚS

Fjórar nýtískulegar íbúðir til sölu í miðbænum. Íbúðrnar hafa verið starfræktar fyrir airbnb 
rekstur og eru allar nýlegar lúxusíbúðir í lyftuhúsum í miðbænum. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. Íbúðirnar seljast allar saman. Þær eru allar innréttaðar á smekklegan og 
vandaðan hátt og seljast með öllum búnaði sem er vandaður í alla staði , þ.m.t. húsgögnum, 
tækjum og lausabúnaði sem fylgir rekstrinum. Allar íbúðirnar eru 3ja herbergja og eru 
stærðir þeirra, 85.9 fm, 103.5 fm, 89.9 fm og 113.7 fm. Gott nafn á rekstrinum fylgir.

   

  Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn hdl.lögg.fasts. 
  í síma: 895-2049 og á netfangið: stefan@stakfell.is

FASTEIGNIR TIL SÖLU – MIÐBÆR

REYNIMELUR 52, 107 REYKJAVÍK 25.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl. 17:30-18:00. Tveggja herbergja 
55,7 fm íbúð við Reynimel 52, 107 Reykjavík, skemmtileg íbúð, stutt 
frá háskólanum



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

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

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 44,1 fm. kjallaraíbúð með sérinn-
gangi í miðborg Reykjavíkur. 

Búið er að endurnýja m.a. eldhús sem er með 
fallegri ljósri innréttingu og góðum borðkrók, bað-
herbergi sem er flísalagt að hluta, hluta gólfefna, 
raflagnir og skólplagnir. 

Þá var húsið nýlega einangrað og klætt með nýju 
bárujárni að utan.

Verð 29,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar björt og vel skipulögð 85,3 fm. íbúð með 
sérinngangi að meðt. 11,1 fm. sérgeymslu í Sala-
hverfi í Kópavogi. 

Aukin lofthæð í íbúð. Sér bílastæði í bílageymslu í 
kjallara fylgir íbúðinni. Stofa með stórum gluggum 
til suðausturs. Eldhús er með útloftun og er opið 
við stofu. Tvö góð herbergi. 

Glæsilegt útsýni er úr stofu, eldhúsi og svölum til 
suðausturs yfir golfvöll GKG og að Vífilsstaðavatni. 

Verð 42,9 millj.

Njálsgata 16. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Þorrasalir 17B – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15-17.45  
Falleg og þó nokkuð mikið endurnýjuð 118,2 
fm. íbúð á 1. hæð auk 23,0 fm. bílskúrs. Húsið 
er allt nýviðgert og málað árið 2017 og þakjárn 
var endurnýjað árið 2016. Í eldhúsi eru nýlegar 
innréttingar. Rúmgóð og björt stofa með útgengi á 
svalir til vesturs. Þrjú góð herbergi.  Sameign er öll 
til fyrirmyndar. Staðsetning eignarinnar er virkilega 
góð, miðsvæðis í borginni þaðan sem stutt er í 
skóla, leikskóla, íþróttasvæði, verslanir, þjónustu 
og út á aðalbraut. 

Verð 49,9 millj.

Glæsilegt og vel staðsett 100,0 fm. heilsárshús 
(byggt árið 2005-2006) og 39,6 fm. gestahús 
með víðáttumiklu útsýni yfir Biskupstungur á fal-
legum stað við Efri-Reyki í Bláskógabyggð, næsta 
nágrenni við Geysi, Flúðir og Laugarvatn. Húsið 
er afar fallegt lífviðar bjálkahús á steyptum grunni 
(skriðkjallari undir öllu húsinu), með mikilli lofthæð, 
bjart með fallegri gluggasetningu. Timburverönd 
umlykur húsið á þrjá vegu til vesturs, suðurs og 
austurs.Húsin standa á 30.000 fm. eignarlandi 
þar sem heimilt er samkvæmt deiliskipulagi 
að byggja tvö sumarhús að neðri hluta lóðar 
og auk þess liggur fyrir tillaga að breyttu deili-
skipulagi um fjórar sumarhúsalóðir á efri hluta 
lóðar. EIGNASKIPTI KOMA TIL GREINA

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15-17.45  
Falleg vel skipulögð 101,0 fm. íbúð  að meðtaldri 
6,8 fm. sérgeymslu á 2. hæð í álklæddu húsi við 
Naustabryggju í Bryggjuhverfinu, auk sér bíla-
stæðis í bílageymslu með aðgengi að þvottastæði.

Stofa/borðstofa með útgengi á flísalagðar svalir til 
vesturs. Útsýnis nýtur af svölum. Þrjú góð herbergi, 
öll með skápum. Eldhús með fallegri innréttingu. 

Stigahús er allt nýendurnýjað. 

Verð 46,5 millj.

Háaleitisbraut 101.   4ra herbergja íbúð auk bílskúrs.

Efri – Reykir, Bláskógabyggð. Heilsárshús ásamt gestahúsi.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15-18.45  
Falleg og vel skipulögð 76,2 fm. íbúð með suður-
svölum við Asparholt í Garðabæ (Álftanesi). Sér 
inngangur er í íbúðina af opnum stigagangi með 
glerþili. Íbúðin er ný máluð og með nýju harð-
parketi á gólfum. Stofa með gluggum til suðurs. 
Svefnherbergi með glugga til norðurs. Húsið er 
steinað og með álklæðningu að hluta. Frábær 
staðsetning í næsta nágrenni við sundlaugina, 
Álftanesskóla, íþróttasvæðið og leikskóla. 

Sérmerkt bílastæði á lóð. 

Verð 34,9 millj.

Virkilega vandað og glæsilegt 374,3 fm. einbýlis-
hús á tveimur hæðum, að meðtöldum tvöföldum 
bílskúr, á einstökum útsýnisstað við Hólahjalla í 
suðurhlíðum Kópavogs.  Eignin stendur efst og 
innst neðan við götu, sem er lokuð og róleg botn-
gata, og vísar á móti suðri. Allar innréttingar, gólf-
efni og loftaklæðningar eru afar vandaðar úr kirsu-
berjaviði. Mögulegt væri að gera aukaíbúð í hluta 
neðri hæðar hússins.  Á efri hæð hússins er mjög 
mikil lofthæð. Stór þakgluggi er yfir efri hæðinni, 
sem gefur mikla og fallega birtu inn í húsið. 
Húsið er teiknað af Hildigunni Haraldsdóttur og 
fékk hönnunarverðlaun Kópavogs árið 1994.

Verð 139,9 millj.

Asparholt 3 – Garðabæ (Álftanesi). 2ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Hólahjalli – Suðurhlíðar Kópavogs. Einbýlishús á einstökum útsýnisstað.Naustabryggja 16. 4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfinu.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15-17.45  
Virkilega falleg 81,2 fm. íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi í  þríbýlishúsi við Rauðagerði. Garðurinn 
er einstaklega glæsilegur og stór, eða 1.489 fm.  
með góðum veröndum, viðar og hellulögðum, sem 
snúa til suðvesturs þar sem sólin helst frá degi 
fram á kvöld. Rúmgóð stofa með stórum gluggum 
til suðvesturs. Sér geymsla og þvottahús.

Einstaklega skemmtileg íbúð á frábærum stað 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu þar sem 
stutt er í alla verslun og þjónustu.

Verð 39,5 millj.

16.743 fm .lóð sem er staðsett 4 km frá Selfossi í 
átt að Eyrarbakka. Þetta er endalóð syðst í kjarna 
Tjarnabyggðar og eru allar lagnir lagðar upp að 
lóðarmörkum; rafmagn, vatn, ásamt ljósleiðara frá 
Mílu.  Gatnagerðagjöld eru greidd og innifaldar í 
verði.
Tjarnabyggð tengist friðlandi Árborgar á 
bökkum Ölfusár.  Heimilt er að byggja allt að 
1.500 fm húsnæði á lóðinni.  Tilvalin staðsetn-
ing fyrir náttúruunnendur, dýravini, ræktendur, 
listamenn, handverksfólk og hestafólk, þar sem 
nægjanlegt rými og frjálsræði er til að hafa á 
einum stað heimilið, hesthúsið, gróðurhúsið, 
vinnustofuna, eða jafnvel bændagistingu.

Verð 6,9 millj.

Rauðagerði 6.   3ja herbergja íbúð.

Byggingarlóð, endalóð,  í kjarna Tjarnarbyggðar við Selfoss.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 54,5 fm. íbúð 
á jarðhæð með nýrri og skjólsælli viðarverönd 
til suðvesturs í Grafarvogi auk sér bílastæðis í 
bílageymslu. (mögulegt væri að fá tvö stæði í 
bílageymslu en þá er verðið hærra).  Íbúðin er öll 
endurnýjuð hið innra, m.a. gólfefni sem eru ljóst 
harðparket, nýjar innréttingar og tæki í eldhúsi, nýtt 
baðherbergi og tæki, nýjar innihurðir og fataskápar. 
Aðkoma að húsinu er góð og lóðin er mjög falleg 
og frágengin. 

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 31,9 millj.

Frostafold 24. 2ja herbergja endurnýjuð íbúð.

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

1.500 fermetra iðnaðarhúsnæði óskast til kaups með góðri lofthæð innkeyrsludyrum á svæðum 101 -108 í Reykjavík
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ÞRIÐJUDAG



Fallegt og vel hannað endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr fyrir neðan götu á þessum vinsæla 
stað í Fossvogi. 
Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú 
baðherbergi, 3-4 herbergi, fataherbergi, þvottahús og geymslu. Björt stofa með stórum gluggum. Arinn í stofu. 
Fallegur garður með timburverönd og hellulögn. Um er að ræða fallega endurnýjaða eign sem heldur þó hinum 
klassíska stíl og upprunalegri hönnun í innréttingum. 
V. 110 m. 

BÚLAND 22, 108 REYKJAVÍK

HÓLMGARÐUR 33
108 REYKJAVÍK

 
5 herb. 95,0 fm mikið endurnýjuð efri hæð. Sér inngangur. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og fjögur 
herbergi. Eftirsótt staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla og 
alla helstu þjónustu. 
V. 44,9 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 41
107 REYKJAVÍK

 
Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 2. hæð 
með tvennum svölum við Bræðraborgarstíg í 107 Rey-
kjavík. Léttur veggur í öðru herberginu svo auðvelt væri 
að stækka stofu og hafa íbúðina 2ja herbergja. 
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 17:00 og 17:30.  
V.41,9 m. 

ÁLFTAMÝRI 22
108 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 73.9 fm íbúð á 3. hæð í 108 Reykjavík. Eignin 
skiptist m.a. í stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbegi og 
geymslu. Eldhús með nýlegri innréttingu og borðkrók. 
Rúmgóð stofa með svölum útaf. Opið hús mánudaginn 28. 
ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 35,9 m. 

ÁLFHEIMAR 58
104 REYKJAVÍK

 
Falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við Álfheima í 
Reykjavík. Suður svalir með útsýni yfir fallegan upplýstan 
garð með leiktækjum.  Eignin er skráð 107,3 fm þar af er 
geymsla 10,3 fm. Góð staðsetning. 
Opið hús fimmtudaginn 31. ágúst milli 17:15 og 17:45.
44,5. m. 

MELHAGI 6
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og björt 4ra herbergja risíbúð í 4-býli við 
Melhaga í Vesturbænum. Stofa, þrjú herbergi, eldhús, 
baðherbergi, gangur og geymsla. Svalir til vesturs. Risloft 
er yfir íbúðinni. Íbúðin er skráð 69 fm en gólfflötur er 
stærri. Góðir kvistir eru á íbúðinni. Frábær staðsetning í 
Vesturbænum. Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 
18:00 og 18:30.

HAMRAHLÍÐ 7
105 REYKJAVÍK

 
Falleg, björt og mjög vel skipulögð 107 fm efri sérhæð í 
Sigvaldahúsi. Eignin skiptist í tvær stofur og tvö rúmgóð 
herbergi, hol, eldhús og baðherbergi ásamt geymslu í 
risi yfir hæðinni. Stórar suðursvalir með tvöfaldri hurð úr 
stofu og hurð úr hjónaherbergi. Nýtt járn á þaki og nýr 
steyptur þakkantur. Bílastæði á lóð. Opið hús þriðjudag-
inn 29. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 54 m. 

EIÐISTORG 5
170 SELTJARNARNES

 
Glæsileg 5 herbergja 153,4 fm útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi við Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Auk þess fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti 
m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Glæsilegt útsýni til 
sjávar. Tvennar svalir. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
V. 64,9 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR 30
113 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 105 fm íbúð á jarðhæð 
við Þórðarsveig 30. Stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni.. 
Rúmgott opið rými þar sem eru stofa, borðstofa og eld-
hús. Tvö herbergi. Útgengi úr stofu á svalir og frá svölum 
niður í garð. Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli kl. 
17:15 og 17:45. V. 42,9 m. 

AUSTURBERG 18
111 REYKJAVÍK

 
Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við Austurberg í Rey-
kjavík. Íbúðin er skráð 53,8 fm. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
eldhús, herbergi og baðherbergi. Suðursvalir. Geymsla 
innaf sameign. Harðparket á gólfum nema baðherbergi. 
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 17:15 og 17:45. 
V. 24,5 m. 

VESTURBERG 94
111 REYKJAVÍK

 
105.5 fm 4 herb. íbúð á 2 . hæð í mjög vel staðsettu 
fjölbýlishúsi rétt við grunn-, leik- og framhaldsskóla 
ásamt því að mjög gott íþróttasvæði er í “bakgarði” 
hússins ásamt sundlaug og íþróttamannvirkjum. Íbúðin er 
rúmgóð og vel skipulögð. Endurnýjað baðherbergi. Tengi 
fyrir þvottavél. Flísar á alrýmum. Gott útsýni. Opið hús 
mánudaginn 28. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 37,9 m. 

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Vorum að fá í sölu samtals 184.3 fm 5 herb. íbúð á annari hæð í 4-býli með bílskúr. 
Eignin skiptist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Arinn er í stofu. Suðursvalir með útsýni. 
Stutt í alla helstu þjónustu. Opið hús mánudaginn 28. ágúst milli 17:00 og 17:30. V. 69,9 m. 

LERKIHLÍÐ 7, 105 REYKJAVÍK
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KLUKKUBERG 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Glæilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 
9 í Setbergslandi í Hafnarfirði. Húsið var teiknað af Hrób-
jarti Hróbjartssyni arkitekt  fyrir Eirík Smith listmálara 
og Bryndísi Sigurðardóttur. Í húsinu er m.a. glæsileg 120 
fm vinnustofa með mikilli lofthæð og þakgluggum. Mikil 
lofthæð er í húsinu. Glæsilegt útsýni er úr húsinu en það 
stendur mjög ofarlega í Setberglandi. V. 125 m.

VOGALAND 7
108 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu 316,1 fm glæsilegt mikið endurný-
jað einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið var mikið 
endurnýjað um 2006 m.a var lóðin tekin í gegn og settar 
harðviðarverandir, glæsileg lýsing og fl. Rúmgóður 
bílskúr er á neðri hæð. Nánari uppl. veita: Kjartan Hall-
geirsson lg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eigna-
midlun.is og  Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali 
s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is. V. 139 m.

HEIÐARHJALLI 6
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg samtals 152,5 fm efri sérhæð með bílskúr við 
Heiðarhjalla 6,  Kópavogi. Stórar stofur, aukin lofthæð og 
mikið útsýni. Íbúðin er með tveimur stórum svefnherberg-
jum en auðvelt væri að hafa þau þrjú. Vandað gegnheilt 
parket er á gólfum nema flísar í sólskála. Suðursvalir. 
Vönduð eign og stutt í alla helstu þjónustu. Opið hús 
mánudaginn 28. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 61,9 m. 

KVÍSLARTUNGA 82
270 MOSFELLSBÆR

 
247.4 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr við Kvíslartungu í Mosfellsbæ. Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, stórar stofur og mikið útsýni. 
Húsið er til afhendingar við kaupsamning. Nánari uppl. 
veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteginasali s. 899 
1882 eða Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021. V. 71,5 
m.

KELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.  
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli 17:15 og 17:45.  
V. 48,9 m. 

GRANDAHVARF 6
203 KÓPAVOGUR

 
123.8 fm 3ja herb. íbúð. á jarðhæð með sérinngan-
gi og sérverönd. Útsýni er á Elliðavatn og fjallasýn. 
Góðar innréttingar, parket og flísar. Sérþvottahús og 
sérgeymsla innan íbúðarinnar.  Íbúðin er til afhendin-
gar við kaupsamning. Nánari uppl. veitir: Þórarinn M. 
Friðgeirsson lg. fasteignasali s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is  V. 50 m. 

BOÐAÞING 4
203 KÓPAVOGUR

 
Glæsileg 144 fm íbúð á efstu hæð (penthouse) með 26 
fm svölum og tveimur merktum bílastæðum í lokaðri 
bílgeymslu. Einstaklega fallegt útsýni. Íbúðin er 4ra 
herbergja með stórum stofum.  Vandaðar innréttingar 
og tæki. Aukin lofthæð og innfelld lýsing. Opið hús mán-
udaginn 28. ágúst milli 17:00 og 17:30. V. 69,9 m. 

ENGIHJALLI 15
200 KÓPAVOGUR

 
Fimm herbergja 107,5 fm endaíbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða húsi við Engihjalla 15, Kópavogi. Góðar suður sval-
ir. Stofa og fjögur herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing. Nánari uppl. veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson lg. 
fasteignasali s. 899 1882 eða Hilmar Hafsteinsson lg. 
fasteignasali s. 824 9098.V. 36,9 m. 

HERJÓLFSGATA 32
220 HAFNARFJÖRÐU

 
Mjög falleg 3ja - 4ra herb. 113,8 fm íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð). Sér inngangur. Verönd. Merkt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna. Afhending við 
kaupsamning.Nánari uppl. veita: Þórarinn M. lg. fastei-
gnasali s. 899 1882 eða Brynjar Þór lg. fasteignasali s. 
896 1168. V. 62,8 m. 

KRÍUÁS 15
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Falleg og björt samtals 139,1 fm íbúð með glæsilegu 
útsýni á efstu hæð í lyftuhúsi. Innbyggður bílskúr. Íbúðin 
er skráð 103 fm og bílskúr 36,1 fm. Stofa/borðstofa, 
eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og fataherbergi (mætti 
nýta sem herb.). Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. V. 49,9 m. 
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli 17:15 og 17:45.  

NÝBÝLAVEGUR 74
200 KÓPAVOGUR

 
183,1 fm 5 herb. efri sérhæð með innbyggðum bílskúr í 
ágætlega staðsettu fjórbýlishúsi á góðum útsýnisstað 
í Kópavogi.  Íbúðin skiptist m.a. í fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi og stórar stofur. Svalir til suðurs. Mikið 
útsýni. Nánari uppl. veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson lög-
giltur fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.
is. V. 55,3 m. 

FLATAHRAUN 1
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Falleg 2ja herbergja 80 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í 
lyftuhúsi við Flatahraun. Íbúðinni tilheyra 34 fm suðurs-
valir. Glæsilegt útsýni. Íbúðinni fylgir stæði í bílageysmlu. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Opið hús mánudaginn 28. 
ágúst milli 12:30 og 13:00. V. 39,9 m. 

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 227 fm efri sérhæð og ris ásamt bílskúr á góðum stað við Grenimel í Vesturbænum. 
Sér íbúð er í risi. Aðeins tveir eignarhlutar eru í húsinu. Baðherbergi og eldhús eru meðal þess sem hefur verið 
endurnýjað á síðustu árum. Franskir gólfsíðir gluggar í stofu. Arinn í holi. Suðursvalir. Einstök eign í Vesturbænum. 
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45. V. 109,8 m.

Falleg og björt 119,1 fm efri sérhæð með sérinngangi á mjög eftirsóttum stað, ásamt 30 fm nýlegum bílskúr, samtals 
148,5 fm. Hæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvær samliggjandi stofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Eignin 
er laus til afhendingar við kaupsamning. Nánari uppl. veitir:  Andri Guðlaugsson lg. fasteignasali s. 662 2705 eða 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali s. 899 1882. V. 72 m. 

GRENIMELUR 7, 107 REYKJAVÍK

TÓMASARHAGI 27, 107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð í 3-býlishúsi við Hjarðarhaga í Vesturbænum. Íbúðin er á efstu 
hæð (þakhæð). Íbúðin er skráð 111,3 fm en auk þess er herbergi í kjallara skráð 13,4 fm. Íbúðin skiptist m.a. í 
tvær stofur, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og hol. Mikil lofthæð er í hluta íbúðarinnar. Í kjallara er 
herbergi og sameiginlegt þvottahús og snyrting. Risloft er yfir hluta íbúðar. Fallegt útsýni er úr íbúðinni. V. 67,9 m.  
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 17:00 og 17:30.

HJARÐARHAGI 21, 107 REYKJAVÍK
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Fallegt og vel hannað endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr fyrir neðan götu á þessum vinsæla 
stað í Fossvogi. 
Húsið er teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú 
baðherbergi, 3-4 herbergi, fataherbergi, þvottahús og geymslu. Björt stofa með stórum gluggum. Arinn í stofu. 
Fallegur garður með timburverönd og hellulögn. Um er að ræða fallega endurnýjaða eign sem heldur þó hinum 
klassíska stíl og upprunalegri hönnun í innréttingum. 
V. 110 m. 

BÚLAND 22, 108 REYKJAVÍK

HÓLMGARÐUR 33
108 REYKJAVÍK

 
5 herb. 95,0 fm mikið endurnýjuð efri hæð. Sér inngangur. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, baðherbergi og fjögur 
herbergi. Eftirsótt staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla og 
alla helstu þjónustu. 
V. 44,9 m.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 41
107 REYKJAVÍK

 
Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 2. hæð 
með tvennum svölum við Bræðraborgarstíg í 107 Rey-
kjavík. Léttur veggur í öðru herberginu svo auðvelt væri 
að stækka stofu og hafa íbúðina 2ja herbergja. 
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 17:00 og 17:30.  
V.41,9 m. 

ÁLFTAMÝRI 22
108 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 73.9 fm íbúð á 3. hæð í 108 Reykjavík. Eignin 
skiptist m.a. í stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbegi og 
geymslu. Eldhús með nýlegri innréttingu og borðkrók. 
Rúmgóð stofa með svölum útaf. Opið hús mánudaginn 28. 
ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 35,9 m. 

ÁLFHEIMAR 58
104 REYKJAVÍK

 
Falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við Álfheima í 
Reykjavík. Suður svalir með útsýni yfir fallegan upplýstan 
garð með leiktækjum.  Eignin er skráð 107,3 fm þar af er 
geymsla 10,3 fm. Góð staðsetning. 
Opið hús fimmtudaginn 31. ágúst milli 17:15 og 17:45.
44,5. m. 

MELHAGI 6
107 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg og björt 4ra herbergja risíbúð í 4-býli við 
Melhaga í Vesturbænum. Stofa, þrjú herbergi, eldhús, 
baðherbergi, gangur og geymsla. Svalir til vesturs. Risloft 
er yfir íbúðinni. Íbúðin er skráð 69 fm en gólfflötur er 
stærri. Góðir kvistir eru á íbúðinni. Frábær staðsetning í 
Vesturbænum. Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 
18:00 og 18:30.

HAMRAHLÍÐ 7
105 REYKJAVÍK

 
Falleg, björt og mjög vel skipulögð 107 fm efri sérhæð í 
Sigvaldahúsi. Eignin skiptist í tvær stofur og tvö rúmgóð 
herbergi, hol, eldhús og baðherbergi ásamt geymslu í 
risi yfir hæðinni. Stórar suðursvalir með tvöfaldri hurð úr 
stofu og hurð úr hjónaherbergi. Nýtt járn á þaki og nýr 
steyptur þakkantur. Bílastæði á lóð. Opið hús þriðjudag-
inn 29. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 54 m. 

EIÐISTORG 5
170 SELTJARNARNES

 
Glæsileg 5 herbergja 153,4 fm útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi við Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Auk þess fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að miklu leyti 
m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Glæsilegt útsýni til 
sjávar. Tvennar svalir. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
V. 64,9 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR 30
113 REYKJAVÍK

 
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 105 fm íbúð á jarðhæð 
við Þórðarsveig 30. Stæði í bílgeymslu fylgir íbúðinni.. 
Rúmgott opið rými þar sem eru stofa, borðstofa og eld-
hús. Tvö herbergi. Útgengi úr stofu á svalir og frá svölum 
niður í garð. Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli kl. 
17:15 og 17:45. V. 42,9 m. 

AUSTURBERG 18
111 REYKJAVÍK

 
Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við Austurberg í Rey-
kjavík. Íbúðin er skráð 53,8 fm. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
eldhús, herbergi og baðherbergi. Suðursvalir. Geymsla 
innaf sameign. Harðparket á gólfum nema baðherbergi. 
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 17:15 og 17:45. 
V. 24,5 m. 

VESTURBERG 94
111 REYKJAVÍK

 
105.5 fm 4 herb. íbúð á 2 . hæð í mjög vel staðsettu 
fjölbýlishúsi rétt við grunn-, leik- og framhaldsskóla 
ásamt því að mjög gott íþróttasvæði er í “bakgarði” 
hússins ásamt sundlaug og íþróttamannvirkjum. Íbúðin er 
rúmgóð og vel skipulögð. Endurnýjað baðherbergi. Tengi 
fyrir þvottavél. Flísar á alrýmum. Gott útsýni. Opið hús 
mánudaginn 28. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 37,9 m. 

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Vorum að fá í sölu samtals 184.3 fm 5 herb. íbúð á annari hæð í 4-býli með bílskúr. 
Eignin skiptist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Arinn er í stofu. Suðursvalir með útsýni. 
Stutt í alla helstu þjónustu. Opið hús mánudaginn 28. ágúst milli 17:00 og 17:30. V. 69,9 m. 

LERKIHLÍÐ 7, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

KLUKKUBERG 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Glæilegt 437,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klukkuberg 
9 í Setbergslandi í Hafnarfirði. Húsið var teiknað af Hrób-
jarti Hróbjartssyni arkitekt  fyrir Eirík Smith listmálara 
og Bryndísi Sigurðardóttur. Í húsinu er m.a. glæsileg 120 
fm vinnustofa með mikilli lofthæð og þakgluggum. Mikil 
lofthæð er í húsinu. Glæsilegt útsýni er úr húsinu en það 
stendur mjög ofarlega í Setberglandi. V. 125 m.

VOGALAND 7
108 REYKJAVÍK

 
Vorum að fá í sölu 316,1 fm glæsilegt mikið endurný-
jað einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið var mikið 
endurnýjað um 2006 m.a var lóðin tekin í gegn og settar 
harðviðarverandir, glæsileg lýsing og fl. Rúmgóður 
bílskúr er á neðri hæð. Nánari uppl. veita: Kjartan Hall-
geirsson lg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eigna-
midlun.is og  Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali 
s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is. V. 139 m.

HEIÐARHJALLI 6
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg samtals 152,5 fm efri sérhæð með bílskúr við 
Heiðarhjalla 6,  Kópavogi. Stórar stofur, aukin lofthæð og 
mikið útsýni. Íbúðin er með tveimur stórum svefnherberg-
jum en auðvelt væri að hafa þau þrjú. Vandað gegnheilt 
parket er á gólfum nema flísar í sólskála. Suðursvalir. 
Vönduð eign og stutt í alla helstu þjónustu. Opið hús 
mánudaginn 28. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 61,9 m. 

KVÍSLARTUNGA 82
270 MOSFELLSBÆR

 
247.4 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr við Kvíslartungu í Mosfellsbæ. Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, stórar stofur og mikið útsýni. 
Húsið er til afhendingar við kaupsamning. Nánari uppl. 
veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteginasali s. 899 
1882 eða Hreiðar Levý Guðmundsson s. 661 6021. V. 71,5 
m.

KELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.  
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli 17:15 og 17:45.  
V. 48,9 m. 

GRANDAHVARF 6
203 KÓPAVOGUR

 
123.8 fm 3ja herb. íbúð. á jarðhæð með sérinngan-
gi og sérverönd. Útsýni er á Elliðavatn og fjallasýn. 
Góðar innréttingar, parket og flísar. Sérþvottahús og 
sérgeymsla innan íbúðarinnar.  Íbúðin er til afhendin-
gar við kaupsamning. Nánari uppl. veitir: Þórarinn M. 
Friðgeirsson lg. fasteignasali s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is  V. 50 m. 

BOÐAÞING 4
203 KÓPAVOGUR

 
Glæsileg 144 fm íbúð á efstu hæð (penthouse) með 26 
fm svölum og tveimur merktum bílastæðum í lokaðri 
bílgeymslu. Einstaklega fallegt útsýni. Íbúðin er 4ra 
herbergja með stórum stofum.  Vandaðar innréttingar 
og tæki. Aukin lofthæð og innfelld lýsing. Opið hús mán-
udaginn 28. ágúst milli 17:00 og 17:30. V. 69,9 m. 

ENGIHJALLI 15
200 KÓPAVOGUR

 
Fimm herbergja 107,5 fm endaíbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða húsi við Engihjalla 15, Kópavogi. Góðar suður sval-
ir. Stofa og fjögur herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing. Nánari uppl. veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson lg. 
fasteignasali s. 899 1882 eða Hilmar Hafsteinsson lg. 
fasteignasali s. 824 9098.V. 36,9 m. 

HERJÓLFSGATA 32
220 HAFNARFJÖRÐU

 
Mjög falleg 3ja - 4ra herb. 113,8 fm íbúð á 1. hæð 
(jarðhæð). Sér inngangur. Verönd. Merkt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin án gólfefna. Afhending við 
kaupsamning.Nánari uppl. veita: Þórarinn M. lg. fastei-
gnasali s. 899 1882 eða Brynjar Þór lg. fasteignasali s. 
896 1168. V. 62,8 m. 

KRÍUÁS 15
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Falleg og björt samtals 139,1 fm íbúð með glæsilegu 
útsýni á efstu hæð í lyftuhúsi. Innbyggður bílskúr. Íbúðin 
er skráð 103 fm og bílskúr 36,1 fm. Stofa/borðstofa, 
eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og fataherbergi (mætti 
nýta sem herb.). Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. V. 49,9 m. 
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli 17:15 og 17:45.  

NÝBÝLAVEGUR 74
200 KÓPAVOGUR

 
183,1 fm 5 herb. efri sérhæð með innbyggðum bílskúr í 
ágætlega staðsettu fjórbýlishúsi á góðum útsýnisstað 
í Kópavogi.  Íbúðin skiptist m.a. í fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi og stórar stofur. Svalir til suðurs. Mikið 
útsýni. Nánari uppl. veitir: Þórarinn M. Friðgeirsson lög-
giltur fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.
is. V. 55,3 m. 

FLATAHRAUN 1
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Falleg 2ja herbergja 80 fm íbúð á 5. hæð (efstu hæð) í 
lyftuhúsi við Flatahraun. Íbúðinni tilheyra 34 fm suðurs-
valir. Glæsilegt útsýni. Íbúðinni fylgir stæði í bílageysmlu. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Opið hús mánudaginn 28. 
ágúst milli 12:30 og 13:00. V. 39,9 m. 

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 227 fm efri sérhæð og ris ásamt bílskúr á góðum stað við Grenimel í Vesturbænum. 
Sér íbúð er í risi. Aðeins tveir eignarhlutar eru í húsinu. Baðherbergi og eldhús eru meðal þess sem hefur verið 
endurnýjað á síðustu árum. Franskir gólfsíðir gluggar í stofu. Arinn í holi. Suðursvalir. Einstök eign í Vesturbænum. 
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45. V. 109,8 m.

Falleg og björt 119,1 fm efri sérhæð með sérinngangi á mjög eftirsóttum stað, ásamt 30 fm nýlegum bílskúr, samtals 
148,5 fm. Hæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvær samliggjandi stofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Eignin 
er laus til afhendingar við kaupsamning. Nánari uppl. veitir:  Andri Guðlaugsson lg. fasteignasali s. 662 2705 eða 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fasteignasali s. 899 1882. V. 72 m. 

GRENIMELUR 7, 107 REYKJAVÍK

TÓMASARHAGI 27, 107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt 125 fm 4-5 herbergja hæð í 3-býlishúsi við Hjarðarhaga í Vesturbænum. Íbúðin er á efstu 
hæð (þakhæð). Íbúðin er skráð 111,3 fm en auk þess er herbergi í kjallara skráð 13,4 fm. Íbúðin skiptist m.a. í 
tvær stofur, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og hol. Mikil lofthæð er í hluta íbúðarinnar. Í kjallara er 
herbergi og sameiginlegt þvottahús og snyrting. Risloft er yfir hluta íbúðar. Fallegt útsýni er úr íbúðinni. V. 67,9 m.  
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst milli 17:00 og 17:30.

HJARÐARHAGI 21, 107 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl. 17:30-18:00

VERÐ: 74.000.000

Norðurbakki 23     220 Hafnarfirði

Einkar skemmtileg  3ja herbergja björt PENTHOUSE íbúð á 4. og efstu hæð, með skjólgóðum sólarsvölum á þakhæð hússins, um 
21fm að stærð, auk góðra suðursvala út af stofu. Íbúðin er í suðvestur enda hússins með ótrúlegu útsýni. Úr stofu sér yfir flóann til 
Suðurnesja, yfir Hafnarfjarðarhöfn og út yfir Garðaholt. Íbúðin er með tveimur góðum svefnherbergjum, rúmgóðu baðherbergi með 
baðkari og sturtuklefa. Inn af baðherbergi er þvottaherbergi. Aðalrýmið er opið og bjart með mikið af gluggum. Eldhús, borðstofa og 
stofa ásamt hringstiga upp á þaksvalir. Tvö samliggjandi og rúmgóð stæði í bílageymslu fylgja. Mynddyrasími er í eigninni. Einnig 
fylgir 13,6fm geymsla í kjallara. Húsið er allt hið glæsilegasta, lyftuhúsið sem lóð, en það er vestast þeirra húsa, sem standa sjávar-
megin við Norðurbakkann.    
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 136,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

Óttuhæð 8    210 Garðabæ 110.000.000

Glæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu, 
tveimur  sólskálum og frábæru útsýni í hæðunum í Garðabæ.  
Árin 2006-2007 voru innréttingar og gólfefni endurhönnuð og um 
innanhúshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir innanhúsarkitekt , 
fallegur arinn í stofu,  svefnherbergin eru 5 og  innaf hjónaherber-
gi er baðherbergi með útgengt út í garð og heitan pott. Stutt er í 
skóla og þjónustu.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 308,6 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 30 ágúst kl 17.30-18.00 

Þúfubarð 1    220 Hafnarfirði 66.100.000

Einbýlishús með aukaíbúð, stórum garði og verönd. Um er að 
ræða  eign sem er skráð 179,3fm og þar af er aukaíbúð skráð 
36,7fm. Stór garður er við húsið með verönd og skjólveggjum, 
búið er að endurnýja glugga að hluta, vatnslagnir og skolplagnir að 
aukaíbúð og eldhús var uppgert árið 2008. Svefnherbergin eru 4 
(voru 5) og að auki er 2ja herb aukaíbúð með sérinngangi. Stutt er í 
leikskóla, sundlaug og þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 179,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl 17.30-18.00

Háteigsvegur 38    105 Reykjavík 55.900.000

Sjarmerandi hæð í fallegu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
borginni. Um er að ræða eign sem er skráð 113,4fm og er á annari 
hæð, sameiginlegur inngangur með einni annari íbúð. Íbúðin er 
björt og opin með aukinni lofthæð og stórum gluggum. Stofurnar 
eru tvær og mjög rúmgóðar,  herbergi eru tvö, tvennar svalir eru í 
íbúðinni, staðsetning mjög góð og fallegt útsýni m.a að Háteigs-
kirkju.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 113,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28 ágúst kl 17.30-18.00 

Smáraflöt 10    210 Garðabæ 78.000.000

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað 
Flötunum í Garðabæ.  Um er að ræða eign sem er skráð 213 
fm og þar af er bílskúr 63,8fm. Húsið er að mestu upprunalegt 
og þarfnast viðhalds.  Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðherber-
gi, gestasalerni, geymslu   4 svefnherbergi,  stóran bílskúr og 
sólskála milli íbúðar og bílskúrs.  Garður er gróinn og staðsetning  
eftirsóknarverð.      

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 213,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl 17:30 - 18:00

Ölduslóð 20     220 Hafnarfirði 34.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð sér hæð með sérinngangi og verönd 
í virðulegu tvíbýlishúsi við Ölduslóð í Hafnarfirði. Um er að ræða 
eign sem er skráð skv f.m.r 68,9fm og skiptist í forstofu, eldhús, 
tvö svefnherbergi, stofu og baðherbergi og að auki er geymsluskúr 
í garði sem fylgir með. Eignin hefur fengið gott viðhald og nýlega 
var eldhús endurnýjað, flest öll gólfefni og gler og listar þar sem 
þurfti.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 68,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. ágúst Kl. 17:30-18:00

Hvassaleiti 56   103 Reykjavík 44.900.000

Rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 7.hæð (efstu) í lyftuhúsi (VR-blokkin). 
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Aflokaðar svalir og stór hellulögð verönd þar útfrá. 
Gólfefni eru parket og flísar. Nuddbaðkar á baði. Mikil þjónusta er í húsinu. Íbúð 
fyrir 63 ára og eldri, m.m. Til afhendingar við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Halla fasteignasali í gsm:  659 4044.

Herbergi: 2     Stærð: 67,7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29 ágúst kl. 17.30-18.00

Langagerði 98     108 Reykjavik 89.900.000

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús með tveimur aukaíbúðum
og bílskúr. Glæsileg eign með fallegri lóð. Eignin er skráð samkvæmt
Þjóðskrá Íslands 235,9 fm og þar af er bílskúrinn 37,8 fm. Húsið er á
þremur hæðum með tveimur aukaíbúðum. Húsið hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin.Eign sem býður uppá góða leigutekjumöguleika. 

Afhending við kaupsamning.
    
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 6     Stærð: 235,9 m2

HRINGIÐ OG  BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699-4610

Verð: 62-95 m

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishúsi við Nýhöfn 7 í Sjálandi Garðabæ.
Glæsilegar innréttingar frá Brúnás, með steinplötu í eldhúsi og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Baðherbergi verða búin vönduðum hreinlætistækjum, fallegri 
innréttingu, innbyggð blöndunartæki, flísalögð sturta með glerhlið og flísalagt gólf 
og veggir. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 112,9-150,1m2       

Nýhöfn 7    Sjálandi Garðabæ

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 28 ágúst kl. 17.30-18.00

Hlíðarhjalli 10    200 Kópavogur 38.200.000

Falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli
í Suðurhlíðum Kópavogs. Fallegur garður með leiktækjum. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi/þvottaherbergi..
Stutt er í skóla, leikskóla, MK, Smáralind, Smáratorg og alla helstu
þjónustu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 4     Stærð: 93,2 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 30 ágúst kl. 17.30-18.00

Klapparstígur 3    101 Reykjavik 39.500.000

Björt 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í góðu lyftuhúsi ásamt sérmerktu stæði í 
lokaðri bílageymslu við Klapparstíg 3. Íbúðin er skráð samkvæmt Fasteignaskrá 
Íslands, 62,2 fm. og þar af er geymslan í sameign skráð 6,2 fm. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og svefnherbergi. Gólfefnin 
eru parket og flísar. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. ágúst kl.18:30-19:00

Skúlagata 20    101 Reykjavik 54.900.000

Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Góð 2-3ja herb. enda-íbúð á annari hæð með tvennar 
svalir, önnur með svalalokun. Íbúðin er með parketi á gólfi, forstofu, sjónvarpsholi 
með útgengi á góðar svalir, rúmgóðu svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa, 
og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu með útgengi út á flísalagðar svalir 
með svalalokun. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

KYNNUM ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU OG 
BÍLAGEYMSLU Í MIÐBÆ GARÐABÆJAR. NÚ ERU EFTIR 4 
ÍBÚÐIR, ALLAR Á ÞRIÐJU OG EFSTU HÆÐ. AFHENDING Á 
HAUSTMÁNUÐUM 2017
 
• Húsið er þriggja hæða 
• Í kjallari eru séreignageymslur og bílastæði sem fylgja  

hverri íbúð  
• Á jarðhæð verða verslanir og veitingarekstur  
• Húsið er einangrað og klætt að utan
• Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar en án gólfefna utan  

við gólfefni í votrými
• Ál-tré gluggakerfi með K-gleri
• Mynddyrasími fylgir hverri íbúð
• Aukin lofthæð á 3ju hæð
• Schmidt innréttingar frá Parka, AEG eldhústæki og  

Grohe blöndunartæki

Garðatorg 6 – 210 Garðabæ

GLÆSILEG 
NÝBYGGING

201     SELD  3          90,1
202     SELD   2          81,8
203     SELD   2          66,3
204     SELD   2          65,4
205     SELD   2          65,6
206     SELD   3          111,1
301     SELD   3          87,9
302     SELD   2          76,5
303     42.900.000  2          65,8
304     42.900.000  2          66,1
305     42.900.000  2          66,3
306     74.900.000  3          121,1

Íbúð Ásett verð Herb. Fm

5,1 m²
Hol

7,9 m²
Baðh/þvh.

13,9 m²
Herbergi

5,6 m²
Svalir

Eldhús

23,9 m²
Alrými

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri 
820 2222 

TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR

Skipholt 70     105 Reykjavík 42.500.000

NÝBYGGING, LYFTUHÚS

Fasteignasalan TORG kynnir til sölu (Tilbúin til afhendingar) glæsilega 
fullbúna 3ja herb. íbúð í fallegu fjölbýli í Skipholti 70 í Reykjavík. Um er 
að ræða íbúð á annarri hæð merkt 203 sem er 66,2m2 og henni fylgja 
12m2 svalir. Húsið er staðsett í grónu hverfi á frábærum stað þar sem 
blandað er saman íbúðum og þjónustu. Í nánasta umhverfi má finna 
flesta þá þjónustu sem fólk þarf á að halda. Gönguleiðir, hjólreiðastígar 
og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni.     

Upplýsingar veitir Garðar fasteignasala í gsm: 899 8811 

Herbergi: 3     Stærð: 66,2 m2

miðvikudaginn 30. ágúst 
kl.12:30-13:00

OPIÐ HÚS

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Gunnur
Fasteignasali

864 3802

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl. 17:30-18:00

VERÐ: 74.000.000

Norðurbakki 23     220 Hafnarfirði

Einkar skemmtileg  3ja herbergja björt PENTHOUSE íbúð á 4. og efstu hæð, með skjólgóðum sólarsvölum á þakhæð hússins, um 
21fm að stærð, auk góðra suðursvala út af stofu. Íbúðin er í suðvestur enda hússins með ótrúlegu útsýni. Úr stofu sér yfir flóann til 
Suðurnesja, yfir Hafnarfjarðarhöfn og út yfir Garðaholt. Íbúðin er með tveimur góðum svefnherbergjum, rúmgóðu baðherbergi með 
baðkari og sturtuklefa. Inn af baðherbergi er þvottaherbergi. Aðalrýmið er opið og bjart með mikið af gluggum. Eldhús, borðstofa og 
stofa ásamt hringstiga upp á þaksvalir. Tvö samliggjandi og rúmgóð stæði í bílageymslu fylgja. Mynddyrasími er í eigninni. Einnig 
fylgir 13,6fm geymsla í kjallara. Húsið er allt hið glæsilegasta, lyftuhúsið sem lóð, en það er vestast þeirra húsa, sem standa sjávar-
megin við Norðurbakkann.    
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 136,1 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

Óttuhæð 8    210 Garðabæ 110.000.000

Glæsilegt einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu, 
tveimur  sólskálum og frábæru útsýni í hæðunum í Garðabæ.  
Árin 2006-2007 voru innréttingar og gólfefni endurhönnuð og um 
innanhúshönnun sá Guðbjörg Magnúsdóttir innanhúsarkitekt , 
fallegur arinn í stofu,  svefnherbergin eru 5 og  innaf hjónaherber-
gi er baðherbergi með útgengt út í garð og heitan pott. Stutt er í 
skóla og þjónustu.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 308,6 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 30 ágúst kl 17.30-18.00 

Þúfubarð 1    220 Hafnarfirði 66.100.000

Einbýlishús með aukaíbúð, stórum garði og verönd. Um er að 
ræða  eign sem er skráð 179,3fm og þar af er aukaíbúð skráð 
36,7fm. Stór garður er við húsið með verönd og skjólveggjum, 
búið er að endurnýja glugga að hluta, vatnslagnir og skolplagnir að 
aukaíbúð og eldhús var uppgert árið 2008. Svefnherbergin eru 4 
(voru 5) og að auki er 2ja herb aukaíbúð með sérinngangi. Stutt er í 
leikskóla, sundlaug og þjónustu.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 179,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl 17.30-18.00

Háteigsvegur 38    105 Reykjavík 55.900.000

Sjarmerandi hæð í fallegu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
borginni. Um er að ræða eign sem er skráð 113,4fm og er á annari 
hæð, sameiginlegur inngangur með einni annari íbúð. Íbúðin er 
björt og opin með aukinni lofthæð og stórum gluggum. Stofurnar 
eru tvær og mjög rúmgóðar,  herbergi eru tvö, tvennar svalir eru í 
íbúðinni, staðsetning mjög góð og fallegt útsýni m.a að Háteigs-
kirkju.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 113,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28 ágúst kl 17.30-18.00 

Smáraflöt 10    210 Garðabæ 78.000.000

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað 
Flötunum í Garðabæ.  Um er að ræða eign sem er skráð 213 
fm og þar af er bílskúr 63,8fm. Húsið er að mestu upprunalegt 
og þarfnast viðhalds.  Eignin skiptist í stofu, eldhús, baðherber-
gi, gestasalerni, geymslu   4 svefnherbergi,  stóran bílskúr og 
sólskála milli íbúðar og bílskúrs.  Garður er gróinn og staðsetning  
eftirsóknarverð.      

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 213,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. ágúst kl 17:30 - 18:00

Ölduslóð 20     220 Hafnarfirði 34.900.000

Falleg og mikið endurnýjuð sér hæð með sérinngangi og verönd 
í virðulegu tvíbýlishúsi við Ölduslóð í Hafnarfirði. Um er að ræða 
eign sem er skráð skv f.m.r 68,9fm og skiptist í forstofu, eldhús, 
tvö svefnherbergi, stofu og baðherbergi og að auki er geymsluskúr 
í garði sem fylgir með. Eignin hefur fengið gott viðhald og nýlega 
var eldhús endurnýjað, flest öll gólfefni og gler og listar þar sem 
þurfti.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 68,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. ágúst Kl. 17:30-18:00

Hvassaleiti 56   103 Reykjavík 44.900.000

Rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 7.hæð (efstu) í lyftuhúsi (VR-blokkin). 
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Aflokaðar svalir og stór hellulögð verönd þar útfrá. 
Gólfefni eru parket og flísar. Nuddbaðkar á baði. Mikil þjónusta er í húsinu. Íbúð 
fyrir 63 ára og eldri, m.m. Til afhendingar við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Halla fasteignasali í gsm:  659 4044.

Herbergi: 2     Stærð: 67,7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29 ágúst kl. 17.30-18.00

Langagerði 98     108 Reykjavik 89.900.000

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús með tveimur aukaíbúðum
og bílskúr. Glæsileg eign með fallegri lóð. Eignin er skráð samkvæmt
Þjóðskrá Íslands 235,9 fm og þar af er bílskúrinn 37,8 fm. Húsið er á
þremur hæðum með tveimur aukaíbúðum. Húsið hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin.Eign sem býður uppá góða leigutekjumöguleika. 

Afhending við kaupsamning.
    
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 6     Stærð: 235,9 m2

HRINGIÐ OG  BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699-4610

Verð: 62-95 m

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishúsi við Nýhöfn 7 í Sjálandi Garðabæ.
Glæsilegar innréttingar frá Brúnás, með steinplötu í eldhúsi og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Baðherbergi verða búin vönduðum hreinlætistækjum, fallegri 
innréttingu, innbyggð blöndunartæki, flísalögð sturta með glerhlið og flísalagt gólf 
og veggir. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 112,9-150,1m2       

Nýhöfn 7    Sjálandi Garðabæ

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 28 ágúst kl. 17.30-18.00

Hlíðarhjalli 10    200 Kópavogur 38.200.000

Falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli
í Suðurhlíðum Kópavogs. Fallegur garður með leiktækjum. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi/þvottaherbergi..
Stutt er í skóla, leikskóla, MK, Smáralind, Smáratorg og alla helstu
þjónustu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 4     Stærð: 93,2 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 30 ágúst kl. 17.30-18.00

Klapparstígur 3    101 Reykjavik 39.500.000

Björt 2ja herbergja íbúð á annarri hæð í góðu lyftuhúsi ásamt sérmerktu stæði í 
lokaðri bílageymslu við Klapparstíg 3. Íbúðin er skráð samkvæmt Fasteignaskrá 
Íslands, 62,2 fm. og þar af er geymslan í sameign skráð 6,2 fm. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús og svefnherbergi. Gólfefnin 
eru parket og flísar. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 6410

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 28. ágúst kl.18:30-19:00

Skúlagata 20    101 Reykjavik 54.900.000

Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Góð 2-3ja herb. enda-íbúð á annari hæð með tvennar 
svalir, önnur með svalalokun. Íbúðin er með parketi á gólfi, forstofu, sjónvarpsholi 
með útgengi á góðar svalir, rúmgóðu svefnherbergi, baðherbergi með sturtuklefa, 
og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu með útgengi út á flísalagðar svalir 
með svalalokun. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2     Stærð: 62,2 m2

KYNNUM ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÖLBÝLISHÚSI MEÐ LYFTU OG 
BÍLAGEYMSLU Í MIÐBÆ GARÐABÆJAR. NÚ ERU EFTIR 4 
ÍBÚÐIR, ALLAR Á ÞRIÐJU OG EFSTU HÆÐ. AFHENDING Á 
HAUSTMÁNUÐUM 2017
 
• Húsið er þriggja hæða 
• Í kjallari eru séreignageymslur og bílastæði sem fylgja  

hverri íbúð  
• Á jarðhæð verða verslanir og veitingarekstur  
• Húsið er einangrað og klætt að utan
• Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar en án gólfefna utan  

við gólfefni í votrými
• Ál-tré gluggakerfi með K-gleri
• Mynddyrasími fylgir hverri íbúð
• Aukin lofthæð á 3ju hæð
• Schmidt innréttingar frá Parka, AEG eldhústæki og  

Grohe blöndunartæki

Garðatorg 6 – 210 Garðabæ

GLÆSILEG 
NÝBYGGING

201     SELD  3          90,1
202     SELD   2          81,8
203     SELD   2          66,3
204     SELD   2          65,4
205     SELD   2          65,6
206     SELD   3          111,1
301     SELD   3          87,9
302     SELD   2          76,5
303     42.900.000  2          65,8
304     42.900.000  2          66,1
305     42.900.000  2          66,3
306     74.900.000  3          121,1

Íbúð Ásett verð Herb. Fm

5,1 m²
Hol

7,9 m²
Baðh/þvh.

13,9 m²
Herbergi

5,6 m²
Svalir

Eldhús

23,9 m²
Alrými

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri 
820 2222 

TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR

Skipholt 70     105 Reykjavík 42.500.000

NÝBYGGING, LYFTUHÚS

Fasteignasalan TORG kynnir til sölu (Tilbúin til afhendingar) glæsilega 
fullbúna 3ja herb. íbúð í fallegu fjölbýli í Skipholti 70 í Reykjavík. Um er 
að ræða íbúð á annarri hæð merkt 203 sem er 66,2m2 og henni fylgja 
12m2 svalir. Húsið er staðsett í grónu hverfi á frábærum stað þar sem 
blandað er saman íbúðum og þjónustu. Í nánasta umhverfi má finna 
flesta þá þjónustu sem fólk þarf á að halda. Gönguleiðir, hjólreiðastígar 
og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni.     

Upplýsingar veitir Garðar fasteignasala í gsm: 899 8811 

Herbergi: 3     Stærð: 66,2 m2

miðvikudaginn 30. ágúst 
kl.12:30-13:00

OPIÐ HÚS

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Gunnur
Fasteignasali

864 3802

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595



FRÍTT
VERÐMAT

www.fr.is477 7777

Löggiltur
fasteignasali

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Leifur 
Runólfsson

Nemi til lögg.
fasteignasala

Hörður
Björnsson

Salvör
Davíðsdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Nemi til lögg.
fasteignasala

Hera Björk 
Þórhallsdóttir

Karl
Lúðvíksson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Björn Þórir 
Sigurðsson
Framkvæmda-
stjóri

Oddur
Grétarsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Halldór K.
Sigurðsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Ólafur 
Kristjánsson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Haukur
Hauksson
Nemi til lögg.
fasteignasala

Löggiltur
fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

Þórdís
Davíðsdóttir

Fjölbýli

121,4 fm 

4 herb
Bílskúr 

46.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

NJÖRVASUND 4 104 REYJKAVÍK

OPIÐ HÚS Þri 29. ágúst kl. 19.00 - 19.30

Sérlega vel skipulögð íbúð - sérstæður 
rúmgóður bílskúr. Inngangur úr íbúð í 

þvottahús í kjallara og einnig geymslu. 
Baðherbergi allt endurnýjað 2015.

Sérbýli

180 fm 

5 herb
Bílskúr

56.900.000 KR.

SUÐURHVAMMUR 22 220 HAFNARFJÖRÐUR
Mjög vel skipulögð eign með

rúmgóðum bílskúr. Óskráðir 40 fm.
Þak nýlega yfirfarið og hús nýmálað.
Góður garður og svalir til suð-vesturs.

OPIÐ HÚS Þri 29. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Fjölbýli

85,8 fm

3 herb 

39.900.000 KR.

KRISTNIBRAUT 101 113 REYJKAVÍK
Falleg þriggja herbergja íbúð í 

Grafarholti. Afgirt verönd, þvottahús 
innan íbúðar og stæði í bílageymslu. 

Verið velkomin í opið hús.

OPIÐ HÚS  Þri 29. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Fjölbýli

47,6 fm 

2 herb 

31.500.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is

VÍFILSGATA 7 105 REYJKAVÍK
Hugguleg íbúð á góðum stað. 
Þvottahús innangengt úr íbúð.

Nýtt þak á húsinu. 
Verið velkomin í opið hús.

OPIÐ HÚS Mán 28. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Fjölbýli

92,3 fm 

3 herb 

35.900.000 KR.

EYJABAKKI 9 - 2 hæð 109 REYJKAVÍK
Vel staðsett björt og falleg eign.
Stór geymsla og góð sameign.

Nýtt þak og nýtt ytra byrði hússins.
Vel haldið utan um húsfélag. Velkomin.

OPIÐ HÚS Mið 30. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Fjölbýli

74,4 fm 

3 herb 

34.900.000 KR.

BREIÐAVÍK 22 - jarðhæð 112 REYJKAVÍK
Vel staðsett á jarðhæð með verönd. 

Góð stærð á herbergjum.
Eldhús og stofa samliggjandi.
Stutt í alla þjónustu. Velkomin.

OPIÐ HÚS Mán 28. ágúst kl. 19.00-19.30

Sjöfn
Ólafsdóttir
Skrifstofa

862 1914
thordis@fr.is

862 1914
thordis@fr.is

862 1914
thordis@fr.is

Fjölbýli

106,5 fm 

4 herb 

44.900.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

ÁLAKVÍSL 37 110 REYJKAVÍK
Snyrtileg eign í grónu hverfi. Stæði í 

bílageymslu, þrjú svefnherbergi.
Verið velkomin í opið hús.

OPIÐ HÚS Mán 28. ágúst kl. 17.30 - 18.00

Fjölbýli

65,5 fm

3 herb 

38.000.000 KR.

RÁNARGATA 9 - fjórbýli 101 REYJKAVÍK
Vel staðsett og notaleg eign. Suður 
garður og svalir. Falleg eign í grónu 

hverfi. Hús byggt 1927 góð lofthæð.
Vel haldið utan um húsfélag. Velkomin.

OPIÐ HÚS Mán 28. ágúst kl. 17.30 - 18.00

782 9282
oddur@fr.is

862 1914
thordis@fr.is

  

Yrsufell 24  - raðhús         
OPIÐ HÚS
Fallegt 157,3 fm endaraðhús á einni hæð með bílskúr. 
Fjögur rúmgóð herbergi og stór stofa með gólfsíðum 
gluggum. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Falleg og 
skjólgóð suðurlóð. V. 55,9 m.   
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst n.k. kl. 17.15 – 17.45 

Klapparstígur 1 – 3ja herbergja   
PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
Falleg 108,6 fm miðborgaríbúð á 8.hæð með útsýni í 
vel staðsettu lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Opið eldhús. Parket. Tvennar svalir. Innangengt í 
bílageymslu. V. 68,9 m. 

Víðihlíð 28 – raðhús   
PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
Tveggja íbúða 356,1 fm endaraðhús á rólegum stað. Á 
1. og 2.hæð er 202,4 fm íbúð ásamt innbyggðum 25,5 fm 
bílskúr eða samtals 227,9 fm. Á jarðhæð sem er 128,2 
fm er stórt geymslurými og  u.þ.b. 70 fm rúmgóð tveggja 
herbergja íbúð með sérinngangi. TILBOÐ ÓSKAST 

Torfufell 29  - 3ja herbergja  
OPIÐ HÚS
Nýmáluð 78,7 fm íbúð með nýju parketi. Hús klætt 
að utan. Snyrtileg eign. Íbúðin er til afhendingar við 
kaupsamning. V. 29,9 m.  
Opið hús mánudaginn 28. ágúst n.k. kl. 17.45 – 18.30.

Bjarkarás 5 - 4ra herbergja  
OPIÐ HÚS
Glæsileg 148,7 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi í fall-
egu klasahúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Stórt opið 
eldhús. Stórar svalir. Íbúðin hefur verið endurnýjuð og 
er sérlega rúmgóð og falleg. Góð staðsetning. V. 69,9 m.  
Opið hús mánudaginn 28. ágúst n.k. kl. 17.15 – 17.45

Tómasarhagi 19  3ja herbergja   
PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
Góð 76,7 fm íbúð í kjallara með sérinngangi . Opið 
eldhús og innangengt í sameiginlegt þvottaherbergi á 
hæðinni.  Vel staðsett íbúð. V. 36,8 m.  

Laufengi  64 - 4ra herbergja  
OPIÐ HÚS
Falleg og rúmgóð 106,4 fm endaíbúð á 3.hæð með sér 
inngangi og útsýni. Sérþvottaherbergi í íbúð. Parket. 
Góð staðsetning. Suðursvalir. V. 41,5 m.  
Opið hús mánudaginn 28. ágúst n.k. kl. 17.00 – 17.30

Miðleiti 4  2ja herbergja  
PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
Stór og björt 89,4 fm. íbúð á þriðju hæð í fallegu 
húsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Opið eldhús, 
suðursvalir. Eldhús er með eyju og ljósri innréttingu. 
Innangengt er í bílageymslu . V. 43,8 m

.  

Hörðukór 5 - 4ra herbergja 
OPIÐ HÚS
Falleg og rúmgóð 125,2 fm íbúð á 3.hæð í klæddu 
lyftuhúsi með bílastæði í bílageymslu. Rúmgóð her-
bergi. Sérþvottaherbergi innan íbúðar. Opið eldhús 
og stórar svalir. Parket. V. 50,9 m.  
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst n.k. kl. 17.15 – 17.45

Þingvallavatn - sumarbústaður  
PANTIÐ SKOÐUN S: 655-9000
Sérlega vel staðsettur sumarbústaður á skógi vaxinni 
vatnalóð við Þingvallavatn í Kaldárhöfðalandi. Kabisa 
í stofu. Sér borhola fyrir vatn. Nuddpottur á verönd. 
Frábær staðsetning í einungis 15 mínútna aksturs-
fjarlægð frá golfvöllum. V. 21,9 m. 
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Krókamýri 20, 210 Gbæ, einbýli m/aukaíbúð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 29. ÁGÚST KL. 16:30-17:00. 

298 fm. fm. vandað einbýlishús auk 
70 fm. bílskúrs, samtals 368,6 fm.  
Á hæðinni  eru stofur, eldhús, baðh., 
1 herbergi og þvottahús. Á efri hæð 
3 svefnh., sjónvarpshol og baðh.. 3ja 
herb.íbúð með sérinngangi í kjallara. 
Bílskúr og geymslurými/tómstunda-
herbergi í kjallara undir bílskúr. Góður 
sólpallur og garður í góðri rækt.  
Verð 99 milljónir.  
Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Sóltún 9, 105 Reykjavík
ÞAKÍBÚÐ/PENTHOUSE.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 

Vandaðar innréttingar sem og  
gólfefni. Stórar stofur. Gott innra 
skipulag. Tvö baðherbergi. Granít  
í borðplötu og sólbekkjum. 

Góðar svalir með heitum potti og 
glæsilegu útsýni. 

Verð 120 millj.

Kleppsvegur 140, 104 Rvk.  4ra herbergja
OPIÐ HÚS MIÐ 30. ÁGÚST KL. 16:30-17:00.

Kleppsvegur 140.  
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
íbúð á 3ju hæð í lítilli blokk. Rúmgóð 
stofa með  útgengi á stórar svalir. 
Eldhús með sérsmíðaðri innréttingu, 
þvottaherbergi inn af eldhúsi. 
Aukaherbergi með aðgengi að 
baðherbergi í kjallara. Íbúðin er 
vönduð, rúmgóð og vel hönnuð.  
Verð 46,9 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 30. ágúst 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Lindargata 27, 101 Rvk
ÍBÚÐ 701 + BÍLSKÚR

Lindargata 27, íbúð 701: Glæsileg 
195,5 eign á 7. hæð  Endaíbúð með 
frábæru útsýni í þrjár áttir.  Allur 
frágangur vandaður og íbúðin mjög 
björt og vel hönnuð. Gott innra 
skipulag. Parket og flísar á gólfum. 
Tvö baðherbergi, bílskúr og rúmgóð 
geymsla. 

Afhending við kaupsamning.   
Sýnum íbúðina samdægurs. 

Verð 115 millj.

Holtsgata, 101 Reykjavík
2JA-3JA HERBERGJA.

Ca. 70 fm. falleg og vel skipulögð 
íbúð á 3. hæð í steinhúsi á frábærum 
stað í Vesturborginni. 

Suðsursvalir. 

Skiptist í tvískipta stofu og eitt svefn-
herbergi, en mögileiki að breyta stofu 
í svefnherbergi. 

Góð eign. 

Verð 38,8 millj.

Barmahlíð 49, 105 Rvk
SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR. 

Barmahlíð 49: 

Vel skipulögð og falleg íbúð á 1. 
hæð á góðum stað við Barmahlíð. 
Tvær stofur og tvö svefnherbergi. 
Sérinngangur, suðursvalir og góður 
garður. Sérstæður bílskúr. 

Húsið er nýlega steinað að utan og 
lítur eignin mjög vel út. 

Verð 55 millj.  

Túngata 11
580 SIGLUFJÖRÐUR.

Neðsta hæð í 2-býli með sérinngangi 
beint frá götu á eftirsóknarverðum 
stað í miðbæ Siglufjarðar. 

Húsnæðið er 77,5 fm og nýtt í dag 
sem atvinnuhúsnæði en hægt að 
breyta í 3ja herbergja íbúð. 

Góð eign sem bíður uppá mikla 
möguleika. 

Verð 12 millj.

Barmahlíð 43, 105 Reykjavík, neðri sérhæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 28. ÁGÚST KL. 16:30-17:00. 

Barmahlíð 43: Góð og vel skipulögð 
116 fm sérhæð á 1. hæð með 
sérinngangi. Parket og flísar á gólfum. 
Svalir í suður. Þrjú svefnherbergi.  
Sameiginlegt þvottahús í kjallara ásamt 
sér geymslu. 

Verð 49,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 28. ágúst  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Fornhagi 22, 107 Rvk., efri sérhæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 28. ÁGÚST KL. 16:30-17:00.

Fornhagi 22, 107 Rvk: Mjög góð 
og mikið endurnýjuð 121,7 fm efri 
sérhæð á eftirsóknarverðum stað 
í Vesturbænum. Sameiginlegur 
inngangur með risíbúð. Parket og 
flísar á gólfum. Fjögur svefnherbergi. 
Svalir í suður. Sameiginlegt þvottahús 
í kjallara og sér geymsla. 

Verð 62,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 28. ágúst  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Ólafur 
Tryggvason 
Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11 
hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120  til 194 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg 
hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timbur-
veröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

SJÁVARÚTSÝNI
LUNDUR 5
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi. 

LUNDUR 25, 0201 
• 200 KÓP. 
• 4ra herb. 152,7 fm. 
• Jarðhæð. 
• Timburverönd. 
• Tvö salerni.  
• Álklætt hús.  
• Bílgeymsla.  
Opið hús í dag mánudag 
milli 17.30 og 18.00  

NÝBÝLAVEGUR 44
200  Kóp. 
140,4 fm.  
4ra herb. 
Yfirbyggðar svalir. 
Bílskúr. 
Verð 46,9 millj. 

SNORRABRAUT 56B
• 105 Rvk. 
• 89 fm.  
• 3ja herb. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Verð 47,9 millj.
Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30   

LEIFSGATA 28
• 101  Rvk. 
• 3ja herb. 
• 2 góð svefnherb. 
• 56,6 fm. 
• Stærri gólfflötur heldur 
  en skráðir fermetrar. 
• Verð 37,5 millj. 
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 

NÝHÖFN 7
• Sjáland Garðabæ. 
• Nýtt hús.  
• 107 til 150 fm.  
• Glæsilegar íbúðir.  

VESTURGATA 26A
• 101  Rvk. 
• 5 herb. 
• 3 góð herb. 
• 109,2 fm. 
• Stærri gólfflötur heldur 
  en skráðir fermetrar. 
• Verð 54,9 millj. 
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:00 til 17:30 

SKIPHOLT 66
• 105 Rvk.  
• 5 herb. 
• 2. hæð. 
• 196 fm. 
• Bílskúr. 
• Byggt árið 2000. 
• Verð 74,5 millj. 

GRANASKJÓL 13
• 107  Rvk. 
• 73,5 fm.  
• 3ja herb. 
• Góð íbúð.  
• Góð staðsetning. 
• Laus við kaupsamning.   
Opið hús þriðjudag  
frá kl. 17:15 til 17:45  

GILSÁRSTEKKUR 1
• 109  Rvk. 
• 223,5 fm. 
• Einbýlishús.    
• Góður garður.  
• Vel skipulagt hús. 
• Verð 79,9 millj. 
Opið hús mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30. 

STAÐARSEL 2
• 109  Rvk. 
• Einbýli. 
• 234 fm. 
• Gott viðhald. 
• Stór bílskúr. 
• Verð 79,8 millj.  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

NÝBYGGING

AUKAÍBÚÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
55 ára og eldri

SJÁVARÚTSÝNI



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Breiðavík - Glæsilegt útsýni.
Falleg og vel staðsett 4ra herbergja íbúð á 6.hæð, 
efstu í lyftuhúsi. Gluggar á þrjá vegu.  Glæsilegt 
útsýni.  Stærð alls 109,9 fm. þ.e. íbúð 102,7 og 
geymsla 7,2 fm. Íbúðin skiptist í : Gott anddyri, gang, 
þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús, þvottahús og 
baðherbergi. Verð 46,5 millj.

Holtagerði 84, Kópavogi
Opið hús mánudaginn 28. ágúst, frá 17:00 - 17:30. 
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi með sérinngangi og 
sólpalli. Íbúðin skiptist í andyri, hol, 3 svefnherbergi, 
eldhús, stofu, baðherbergi og þvottahús.  
Verð 44,9 millj.

Skúlagata 42
Opið hús þriðjud. 29. ágúst frá 17:30 - 18:00, íbúð 303. 
Vel staðsett 3ja herb., enda íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.  Íbúðin er á 3.hæð 
með sérinngangi af sameiginlegum  svölum. Laus 
strax. Verð  41,9 millj.

Hvassaleiti 20
Opið hús mánudaginn 28. ágúst, frá 17:00 - 17:30. 
2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð. birt stærð íbúðarin-
nar 73,6 fm. Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir á 
húsinu og er þeim nánast lokið, allur kostnaður við 
framkvæmdirnar tekur seljandi á sig. suðursvalir. 
Hússjóður er kr. 10.050 á mánuði. Verð 33,9 millj.

4ra herbergja 4ra herbergja 3ja herbergja 3ja herbergja

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Dalsel 40 Rvk. Tvær íbúðir ásmt bílskýli 

Opið hús í dag kl. 17 – 18. 
Aðal íbúðin er á 1.hæð samtals 100,7 fm með 
tveimur svefnherbergjum, stórri stofu, eldhúsi, 
baðherbergi, geymslu og holi. Íbúðin niðri er 62,1 
fm með tveimur svefnherbergjum, eldhúsi opnu í 
stofuna, baðherbergi og geymslu. Auðvelt er á að 
setja hringstiga niður úr aðalíbúðinni eins og tei-
kningar gera ráð fyrir og íbúðin var, enda er eignin 
skráð sem ein heild. Eignin er skráð 194,1 fm. skv. 
Þjóðskrá.  Verð kr.  57,9 millj.     
Allar nánari uppl. veitir: Jóhann Friðgeir  
GSM: 896-3038  e-mail: johann@hofdi.is 

Meðalholt Rvk. 3ja herb. 

FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ Á ÞESSUM VINSÆLA 
STAÐ í 105 REYKJAVÍK!

Samkvæmt skráningu Þjóðskrá Íslands er birt 
flatarmál eignarinnar 63,0 fm.    

Verð 32,9 millj.  

 Allar nánari uppl. og skoðun veitir: Jóhann Friðgeir 
GSM: 896-3038  e-mail: johann@hofdi.is 3

Kaldakinn 30 Hafn.

Opið hús í dag kl. 17-18. 
Snyrtilega tveggja herbergja, 50,2 fermetra  íbúð á 
jarðhæð í þríbýlishúsi að Köldukinn 30 í Hafnarfirði.

 Verð kr.  23,9 millj.   

Uppl. veitir Árni  á Höfða  s. 898 3459.   

Kórsalir 5   

Opið hús í dag kl. 17-18. 
Stórglæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð. Íbúðin 
er sérlega vel skipulögð, arinn, fernar svalir 
þar af einar stórar yfirbyggðar vestur svalir, 
sér stæði í bílageymslu og tvær sér geymslur, 
ásamt sameiginlegri dekkja- og hjólageymslu 
auk hefðbundinnar sameignar. Íbúðin er skráð 
264,1 fm. skv. Þjóðskrá.  Íbúðin er með útsýni til 
suðurs, vesturs og norðurs. Allar innréttingar 
eru frá Axis.  ATH. mögulegt að fjölga svefn-
herbergjum.   Verð kr. 99,8 millj.  Uppl. Veitir 
Ásmundur lögg.fast á Höfða s. 895 3000. 
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Strandvegur 5. Garðabær

Sérlega falleg 150.3 fm íbúð með bílskúr á 
frábærum útsýnisstað í einu vinsælasta húsi í 
Sjálandshverfi Garðabæjar. Óskert sjávarútsýni. 
Verð 74,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048,  
linda@gardatorg.is og Sigurður Tyrfingsson,  
S. 545-0800

Lyngmóar 12. Garðabær

Opið hús mánudaginn 28. ágúst kl. 17:30 - 18:00
Vel skipulögð 114.6 fm 4ra herbergja íbúð á annarri 
hæð ásamt bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. 
Barnvænt svæði það sem stutt er í alla þjónustu.
Verð 50,9 millj.
Nánari uppl. veita Linda Björk, S.868-7048, linda@
gardatorg.is og Sigurður Tyrfingsson, S. 545-0800

Maltakur 9, Garðabær

Sérlega falleg 111,1 fm, tveggja herbergja íbúð 
með glæsilegu útsýni í góðu viðhaldsfríu lyftuhúsi í 
Garðabæ. Íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara.  
Verð 58,7 millj.
Nánari uppl. veita Bergþóra, S.895-3868,  
bergthora@gardatorg.is og Sigurður Tyrfingsson, 
S. 545-0800

Fensalir 10 Kópavogi

Opið hús þriðjudaginn 29. ágúst kl. 17:30 - 18.00
Falleg 4ra herbergja íbúð með bílskúr á annari 
hæð í Kópavogi. Íbúðin sjálf er 122,3 með geymslu 
og bílskurinn er 25,1 fm samtals 147,4 fm.Möguleiki 
er að kaupa bílskúrinn sér. Verð á íbúð án bílskúrs 
55 millj. Verð með bílskúr 59,6 millj. 
Nánari uppl. veitir Sigurður Tyrfingsson  
S.898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk  
Ingvadóttir 
í námi til lögg. 
fasteignasala. 
S: 868-7048 
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til 
löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Birna Guðmundsdóttir
Sala fasteigna á Spáni 
Sími 699 3665
birna@gardatorg.is

Elka 
Guðmundsdóttir
viðskiptafræðingur /
í námi til lögg.fastei-
gnasala 
s. 863-8813
elka@simnet.is

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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NORÐURBAKKI - SJÁVARÚTSÝNI - HFJ. 

Hraunhamar kynnir glæsilega 121 fm 3ja 
herbergja endaíbúð (sjávarendi) á fyrstu 
hæð í þessu glæsilega nýtískulega fjölbýli 
við höfnina í Hafnarfirði. Íbúðin er fullbúin 
með gólfefnum og er til afhendingar við 
kaupsamning. Stæði í bílageymslu, verönd 
og svalir.

Nánari upplýsingar hjá Hlyni Halldórssyni lgfs. 698-2603  
eða hlynur@hraunhamar.is

Glæsileg nýbygging til afhendingar í nóvember, um er að ræða tveggja  
til fjögurra herb. íbúðir  frá 60 fm til 108 fm. með sérinngangi af svölum  
í vönduðu þriggja hæða lyftuhúsi í Hafnarfirði. Verð frá kr. 32 millj.  

Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. 
Traustur byggingaraðili Fjarðarmót.

Nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

Glæsileg ný raðhús á einni hæð við Kvistavelli 12-16 
Hafnarfirði. Húsin eru á einni hæð og skilast húsin 
fullbúin að utan sem innan. Húsin eru 144,9 fm og 
þar af er bílskúrinn 31 fm. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni frá Parka. Verð frá kr. 65 millj. 
Byggingaraðili: ER hús. 
Nánari upplýsingar veitir  
Hlynur Halldórsson lgfs. 698-2603

HERJÓLFSGATA - HAFNARFJ. - 60+

Glæsileg íbúð fyrir 60 ára og eldri við Her-
jólfsgötu 40 Hfj, í vönduðum lyftuhúsi.  Íbúðin 
er óvenju rúmgóð og björt 2-3ja herbergja 
101 fm auk þess eru yfirbyggðar svalir og 
stæði í bílahúsi. Frábær staðsetning og 
útsýni m.a. yfir höfnina. Eignin er laus strax. 

V. 52 millj. 
Nánari upplýsingar hjá Helga Jón sölustjóra 893-2233  
eða helgi@hraunhamar.is

BLÓMVELLIR - EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegt einbýlishús við Blómvelli 3, vel 
staðsett framarlega í Vallarhverfinu í Hafnar-
firði. Húsið er 212 fm með bílskúr sem er 26,4 
fm. Fimm svefnherbergi eru í húsinu.  Húsið 
er fullfrágengið að utan sem innan.  
V. 79,5 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson lgfs. í s. 698-2603.

BREKKUSKÓGAR - PARHÚS - ÁLFTANES

Hraunhamar kynnir glæsilegt nýlegt parhús 
með tvöföldum bílskúr samtals 230 fm. Hiti í 
gólfum. Sérlega fallegur garður, heitur pottur. 
Góð staðsetning innst í botnlanga, útsýni. 
Sjón er sögu ríkari. 
Verð 79,8 millj. 

Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri 893-2233  
eða helgi@hraunhamar.is

Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Guðbjörg Anna 
Guðbjörnsdóttir
Lögfr. og lögg. fast.
gudbjorg@hraunhamar.is

Hilmar Þór 
Bryde
Sölumaður
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hildur 
Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ágústa 
Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Freyja 
Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón 
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

KIRKJUVELLIR 12A

KVISTAVELLIR 12 - 16

NÝBYGGING - HAFNARFJÖRÐUR

NÝBYGGING - RAÐHÚS - HAFNARFJÖRÐUR

Sími 520 7500

Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari 

www.midbaer.is Nánari upplýsingar um eignir á
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi

Vegmúli 2    |    108 Reykjavik    |    sími: 588 3300    |    midbaer@midbaer.is

S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT

s. 692 3000 s. 893 7806 s. 898 9979
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Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi
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S: 588 3300
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Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík
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Verð frá : 27.500.000 kr

Hjá Miðbæ er kappkostað við að vanda til allra 
þátta er koma að kaupum og sölu fasteigna.

Þorrasalir, 201 Kópavogur

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur 
fasteignasali

Sigfús Aðalsteinsson
Söluráðgjafi

Ingólfur Ingvarsson
Söluráðgjafi 

Magnús Magnússon
Söluráðgjafi

Eyjólfur Sverrisson
Söluráðgjafi
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S: 588 3300

Þorrasalir 5-7 Kópavogi . Fullbúnar glæsilegar 3ja-4 herbergja íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi, göngufæri við 
einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. 
Áætlaður afhendingatími í desember 2013. Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð: 34.500.000 kr

4 herbergja íbúð á annari hæð. 98 fermetrar. 
Glæsileg íbúð. Byggingaár 1931

Grettisgata, 101 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Laus strax!!  Jarðhæð með sérgarði. 68 fermetrar. 
1 Svefnherbergji.

Veghús, 112 Reykjavík

Verð: 36.900.000 kr

Björtusalir, 201 Kópavogur

Verð: 35.900.000 kr

LAUS STRAX !!  Íbúð á efstu hæð, sérinngangur. 
Fjögur svefnherbergi. 122 fermetrar  
Byggingaár 1929

Vatnsstígur, 101 Reykjavík

Verð: 34.200.000 kr

LAUS STRAX !!   Jarðhæð í fjórbýli með stórum 
sólpalli. Stærð 137 fermetrar.  Byggingarár 2006

Tröllateigur, 270 Mosfellsbær

Verð: 29.800.000 kr

3 herbergja jarðhæð með góðum sólpalli . 
Stærð 97 fermetrar Byggingaár 1999

Blásalir, 201 Kópavogur

Einbýli

Verð: 59.400.000 kr

Einbýlishús í vesturbænum. 180 fermetrar. 
4 svefnherbergi. 3 stofur. Sér garður. 
Byggingaár 1922

Framnesvegur, 101 Reykjavík

Efsta hæð í litlu fjölbýli. 149,5 fermetrar.
3 svefnherbergi. Bílskúr 30 fermetrar.  
Góðar suðursvalir. Byggingarár 2000

Hæð með bílskúr

Verð: 40.900.000 kr
LÆKKAÐ VERÐ

Vættaborgir, 
112 Reykjavík
Hæð með bílskúr 
141 fermetrar
3 svefnherbergi
Bílskúr 23 fermetrar
Sér garður
Stór sólpallur
Byggingarár 2002SE

LT

Í dag er eignin kjallari og 
tvær hæðir, sjö útleigu-
herbergi og íbúð í kjallara 
eða alls 183,3 fm. Góðar 
leigutekjur. Byggingarét-
tur er upp á 314,4 fm og 
því heimilt samkvæmt 
gildandi deiliskipulagi að auka bygggingarmagn á lóð í 493 fm. 
Heimildin felur í sér að stækka húsið svo þar verði kjallari, tvær 
hæðir og ris auk þess það breikkar í nýjum byggingareit og 
lengist til vesturs.Samþykktar teikningar liggja fyrir að 4 íbúða 
húsi. Núverandi hús er steinsteyptur kjallari og timburvirrki á efri 
hæðum og þaki. Húsið er klætt bárujárni. 
Verð: 129 millj. 

Njálsgata 37 
íbúðarhús og byggingarverkefni til sölu 
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Holtsvegur 33
Stórglæsilegt nýtt “penthouse” Til afhendingar við kaupsamning.
Um er að ræða glæsilega nýja íbúð/penthouse í Urriðaholti 
Garðabæ. Rúmgóðar stofur, útgengi úr stofu út á svalir.Opið eldhús, 
baðherbergi og gestasnyrting, þrjú herbergi og opið sjónvarpsrými, 
þvottahús innan eignar.  Afhent tilbúin til innréttinga. 
Samtals 165,7 fm. Verð kr. 79,9 milj

Sumarhús í Vaðnesi
Fallegur sumarbústaður að Hvítárbraut í Vaðnesi. Húsið er á ystu 
lóð, við bakka Hvítár. Gríðarlegur gróður er umhverfis húsið. Lokað 
svæði með rafmagnshliði. Gott skipulag er í húsinu, tvö svefnher-
bergi, anddyri, eldhús og stofa, Útigeymsla. Allir innveggir eru 
hvímálaðir og gera húsið mjög sjarmerandi. Heitt vatn, heitur pottur 
og verönd.  Eignarlóð. Verð: 39,9 milj

Brautarholt 6 
Um er að ræða 2ja herbergja 38,7 fm 
íbúð með frábæru útsýni yfir sundin og 
Esjuna.  Húsið er staðsett í grónu hverfi 
á frábærum stað þar sem blandað er 
saman íbúðum og þjónustu.  Húsið er 
4 hæða lyftuhús með 7 íbúðum á efstu hæðinni. Á fyrstu þremur 
hæðum er skrifstofur og þjónusta. Frágangur íbúða er einstaklega 
glæsilegur, fullbúnar með öllum gólfefnum  Verð 33,9 milj

Nesbali  
Stórglæsilegt 239.6 fm. einbýlshús ásamt innbyggðum bílskúr að 
Nesbala Seltjarnarnesi.
Húsið er stórglæsilegt og á einni hæð.  Ljós viður í loftum, parket og 
flísar á gólfum, glæsilegar innréttingar, steinn í gluggaskistum og 
borðplötum. Gróinn garður og verönd í suður, göngustigar beggja 
vegna hússins inn í garðinn. Verð kr 124.9 milj



899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Brúnastaðir 112 - Rvk Öldugata  101 - Rvk Bergþórugata 101 – Rvk Kleppsvegur 105 – Rvk

101 Reykjavík fasteignasala og um allt land

Sif

896 0669

Snyrtileg kjallaraíbúð á þessum vinsæla stað við 
Öldugötu 41, íbúðin er 48,9 fm samkvæmt FMR þar 
með talin geymsla við hlið íbúðar sem er 6,4 fm. 
Gott skápapláss og eldhúsinnrétting nýleg. Íbúðin 
er ósamþykkt. Möguleiki á að taka yfir lán frá 
íbúðalánasjóði upp á tæpar 9.000.000. V-28,9 m.

Falleg og mjög vel skipulögð 58,1fm 2ja herb.íbúð á 
2. hæð, auk útigeymslu, í góðu steinhúsi á frábærum 
stað í miðborginni. Stofa, gott eldhús, svefnherber-
gi, baðherbergi og sameiginlegt þvottahús ásamt 
útigeymslu. V-35 m

Rúmgóð og björt 101,7fm 4ra herb.íbúð í kjallara/
jarðhæð, í góðu fjölbýli. Komið inn í hol/gang, lítið her-
bergi þar svo geymsla og stofa með parketi á gólfi og 
útgengi út á svalir. Eldhús ljósri innréttingu, baðher-
bergi er með baðkari. Hjónaherbergi með skápum og 
útgengi út í garð og annað barnaherbergi. V-39 m. 

Glæsilegt, rúmgott einbýlishús með innbyggðum, 
tvöföldum bílskúr. Fjögur svefnh., tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, borðstofa, stofa, fjölskyldurými og 
tvö aukarými á eftir hæð. Húsið var endurinnréttað 
að stórum hluta árið 2007. Flísar og parket á gólfum, 
innfeld lýsing að hluta. Stutt á golfvöllinn. V-92,9 m.
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 857 2267Ólafía 

898 8242
Sigurlaug 

891 8308 Árný

     
Ritari

RÚMGÓÐ ÍBÚÐ - LAUS FLJÓTLEGA
BÍLSKÚR - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Hamravík 38  íbúð 303 - 112 Rvk.
Opið hús þriðjudag 29. ágúst kl. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 4ra herb. íbúð á þriðju og efstu hæð, ásamt bílskúr.  Eignin er 
samtals 153,6 fm. að meðtaldri geymslu og bílskúr.  Stórar suðursvalir.  Glæsilegt 
útsýni, m.a. til Esjunnar.  Örstutt er í skóla, leikskóla o.fl.  Í næsta nágrenni er golf-
völlur, kvikmyndahús, sundlaug, Spöngin verslunar- og þjónustukjarni o.fl.   
Stutt í skemmtilegar gönguleiðir við sjávarsíðuna. Verð: 54,9 mill.

Allar nánari uppl. veitir: Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali
S: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is 

Eggert Ólafsson
lögg. fast.

s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Hjarðarhagi 15 107 Reykjavík
Íbúð

Rúmgóð og björt íbúð á 3. hæð í mikið endurnýjuðu húsi í Vesturbænum. 
Stór stofa og þrjú svefnherbergi.

68.900.000

4 herbergi

Sér þvottahús í íbúðinni

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

132 fm Mikil lofthæð í stofu

Opið hús mánudaginn 28. ágúst kl. 17:30 - 18-00

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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GÆÐA
INNIHURÐIR 
Á GÓÐU VERÐI
Hvítlökkuð hurð og karmur 
verð frá 29.990 kr. 

GERÐU EIN BESTU
KAUP ÁRSINS!



Bílar 
Farartæki

NÝIR OUTLANDER PHEV
NÝR ! MMC OUTLANDER PHEV 
HYBRID PLUG IN. 2017, RAFMAGN 
/ BENSÍN. LEÐUR/ALCANTARA, 
BAKKMYNDAVÉL, OFL. Verð 4.390 Þ. 
SJÁ RAÐNR 11579 á bilagalleri.is

PLUG IN HYBRID
NÝR ! MMC OUTLANDER PHEV 
HYBRID PLUG IN. 2017, RAFMAGN 
/ BENSÍN. LEÐUR/ALCANTARA, 
BAKKMYNDAVÉL, OFL. Verð 4.390 Þ. 
SJÁ RAÐNR 111740 Á bilagalleri.is

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Benz C 350 Plug in Hybrid 2015 Stw. 
Avantgarde leður og tekk innrétting. 
Avantgarde útlit. Comfort 
sætapakki. Harman Kardon sound 
system. Loftpúðafjöðrun ofl ofl ofl 
Stgr. 5,8m. Uppl: 899 0410

BMW 325Xi (4X4) 2007 ekinn 
114 þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
leðuráklæði, rafdrifin sæti, hiti í 
framsætum. Fjarlægðarskynjarar, 
17” dekk. Nýskoðaður. Vel með 
farinn. Verð Tilboð. S. 8217219

Wv póló árg 04 ek 224 þús 
skoðaður 5 dyra beinsk nýleg dekk 
verð aðeins 235 þús gsm 8927852

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Varahlutir

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Save the Children á Íslandi

EIGUM GOTT ÚRVAL AF NÝJUM OG NÝLEGUM BÍLUM Á STAÐNUM.

AUDI A6 Avant Ultra S-line 2.0 
tdi. Árgerð 2017, ekinn 5 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.990.000. 
Rnr.129021.

VOLVO S80 Momentum. Árgerð 
2013, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar. Verð 4.580.000. 
Rnr.246449.

MMC Outlander Instyle Phev 
4x4. Árgerð 2017,bensín og 
rafmagn, sjálfskiptur.  
Verð 5.290.000. Rnr.246473.

BMW 3 318d. Árgerð 2013, ekinn 
125 Þ.KM, dísel, 6 gírar.  
Verð 2.990.000. Rnr.246562.

TOYOTA Hilux 33” Facelift. 
Árgerð 2010, ekinn 118 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 5 gírar.  
Verð 4.590.000. Rnr.246552.

NISSAN Note. Árgerð 2017, 
dísel, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.246672.

MERCEDES-BENZ C 200 D Wag-
on. Árgerð 2015, ekinn 16 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 7 gírar.  
Verð 4.990.000. Rnr.246469.

SUZUKI Baleno GLX 1.0 Boost-
erjet. Árgerð 2017, bensín, 5 
gírar. Verð 2.690.000. Rnr.246619

HYUNDAI Ioniq Hybrid. Árgerð 
2017,bensín og rafmagn, 
sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.440165.

VOLVO XC70 AWD Summum. 
Árgerð 2012, ekinn 129 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.  
Verð 4.590.000. Rnr.246495.

SUZUKI Baleno GHLX 1.0 Boost-
erjet. Árgerð 2017, bensín, sjálf-
skiptur 6 gírar. Verð 2.990.000. 
Rnr.246671

Klettháls 2 • 110 Reykjavík
S. 562 1717  • www.bilalif.is

Opnunartími
Virka daga kl. 10:00 - 18:00

NÝR BÍLL

NÝR BÍLL

NÝR BÍLL

NÝR BÍLL

NÝR BÍLL

 6 SMÁAUGLÝSINGAR  2 8 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7  M Á N U DAG U R512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Fannborg í Kópavogi
Til sölu fasteignir Kópavogsbæjar

Auglýst er eftir áhuga þróunarfélaga, fjárfesta, 
byggingarfélaga og annarra á kaupum á 
fasteignum í Fannborg í Kópavogi. 

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Fannborg 2 skiptist í fjórar hæðir og er 3.199 fm
Fannborg 4 skiptist í tvær hæðir og er 604,7 fm
Fannborg 6 skiptist í þrjár hæðir og er 1.515 fm
Samtals 5.319 fm

Kópavogsbær mun samhliða sölu fasteigna 
skoða möguleika á að gera breytingar á skipulagi 
svæðisins sem gæfu möguleika á að byggja nýtt 
húsnæði á svæðinu. Kaupendur fasteigna hefðu 
forgang á auknum byggingarrétti á svæðinu.

Tilboðum í fasteignirnar, ásamt framtíðarsýn um notkun þeirra, 
skal skilað til Eignamiðlunar eigi síðar en fimmtudaginn 12. október nk.

NÝTT 
Í SÖLU

Íbúð fyrir 60 ára og eldri.  Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
í litlu fjölbýli, með sérinngangi og sérgarði á vinsælum stað mjög 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Húsið er vel byggt og lítur vel út. 
Örstutt er í þjónustu við Fannborg og Hamraborg. 
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson, sölustjóri í síma 
893 2499 og oskar@eignaborg.is

OPIÐ HÚS
ÞRI. 29. ÁGÚST

KL. 17.30 – 18.00

110 m2  |  VERÐ: 54.000.000

VOGATUNGA 33  | 200 Kóavogur FJÖLBÝLISHÚS   

ÓSKAR BERGSSON | Sölustjóri | Sími: 893 2499

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is

Hagaland 8, Mosfellsbæ

Einstaklega fallegt og vandað 4-5 herbergja einbýlishús á einni hæð með 
stórum bílskúr á eftirsóknarverðum stað í Mosfellsbæ. Birt stærð eignar er 
alls 175,1 m². Glæsilegur garður með heitum potti, útisturtu, gosbrunni og 
15 m² timburhúsi með rafmagni og hita. Frábær staðsetning. Stutt í helstu 
þjónustu s.s. leikskóla, skóla og verslanir. Verð. 74,8 millj. 

Nánari upplýsingar: 

Margrét Guðjónsdóttir, 
hdl. og löggiltur fasteignasali. 
s. 588 1400 eða s. 866 9140 



 Húsaviðhald

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

 Spádómar

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

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC & ENGLISH F. 
FOREIGNERS - ENSKA

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. 
ENGLISH f. Adults/ ENSKA f. 
Fullorðna: I,II,III. Start/Byrja: 4/9, 
2/10, 30/10, 27/11. 2018: 8/1, 5/2, 
5/3. Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds -4 weeks/vikur x 5 
days/daga. 2 - 5 students/nem. 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. s. 5571155 / 8981175.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum 
og fellihýsum í vetur. S. 899 7012 
Sólbakki.

Pöntunarsími: 535 1300
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Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is
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Tilboð
 mánaðarinsTilboð
 mánaðarins

25% afsláttur 

Afsláttur
á öllum

upphengibúnaði

Fataslár

RAUFAPANILL

Til á lager:
Raufapanill er fáanlegur í hvítum 
plötum í stærðinni 
120 x 240 og 240 x 120 cm.  
Einnig fáanlegur, tilbúinn fyrir 
sprautun.
Smellulistar:
Snap-in smellulista er auðvelt að 
skipta um og fáanlegir í mörgum 
litum.

Upphengilausnir mikið úrval

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Er Arsene Wenger loksins kominn á endastöð?
Andlausar Skyttur áttu engin svör gegn Liverpool í niðurlægjandi 0-4 tapi á Anfield í gær. Var þetta annað tap Arsenal í röð.  Arsenal er strax komið í eltingarleik.
FÓTBOLTI Frammistaða Arsenal-
manna í gær á Anfield er sennilega 
ein sú slakasta sem Arsenal hefur 
sýnt undir stjórn Arsene Wenger á 
þeim rúmu 20 árum sen hann hefur 
stýrt Lundúnaliðinu. Aðeins nokkrir 
mánuðir eru síðan Liverpool rétt 
hafði Meistaradeildarsæti af Arsen-
al í lokaumferðinni með eins stigs 
mun en leikur gærdagsins var leikur 
kattarins að músinni.

„Úrslitin endurspegluðu frammi-
stöðuna. Þetta var hrikalegt, við 
urðum undir á öllum sviðum og 
þegar litið er til baka gerðum við 
þeim auðvelt fyrir,“ sagði Wenger 
niðurlútur að leikslokum.

Undarlegt liðsval
Wenger styrkti liðið á báðum 

endum vallarins í sumar, fékk til 
sín öflugan bakvörð ásamt heitasta 
framherja frönsku deildarinnar 
undanfarin ár í Alexandre Laca-
zette. Var þeim ætlað að skjóta lið-
inu aftur inn í Meistaradeildina og 
aftur í baráttu um toppsæti.

Þeir tóku sér hins vegar báðir sæti 
á bekknum í gær þrátt fyrir fínar 
frammistöður fyrstu vikurnar. Þess 
í stað kallaði hann á gamalkunnug 
nöfn eins og Alexis Sanchez sem 
lék fyrsta leik sinn á tímabilinu og 
virtist ekki í stakk búinn til að koma 
inn og gera útslagið í stórleik sem 
þessum.

Mjög vonsvikinn
„Ég er vonsvikinn yfir því hvernig 

strákarnir spiluðu þennan leik 
en það þýðir ekki að gleyma sér í 
svekkelsinu. Við höfum yfirleitt 

Leikmaður helgarinnar
Í stærsta leik helgarinnar fylgdi þýski miðjumaðurinn Emre Can eftir stór-
leik sínum gegn Hoffenheim fyrr í vikunni og stýrði miðju Liverpool eins 
og herforingi gegn Arsenal á Anfield í gær. Við hlið hans átti Georginio 
Wijnaldum einnig stórleik og hleyptu þeir spili Arsenal aldrei af stað né 
miðjumönnum þeirra inn í leikinn.
Voru þeir ódrepandi í að brjóta niður sóknir gestanna fyrir framan brot-
hætta vörn  Liverpool-manna og áttu þeir stóran þátt í því 
að Skytturnar létu aldrei reyna á Loris Karius sem kom 
óvænt inn í mark Liverpool í leiknum. Var Can síðan alltaf 
tilbúinn að taka við boltanum og bera hann upp völlinn 
þar sem hraðir kantmenn Liverpool biðu eftir tækifæri til 
að sækja á bak við varnarlínu Arsenal.
Jurgen Klopp var tilbúinn að greiða metfé hjá félaginu fyrir 
miðjumanninn Naby Keita frá RB Leipzig fyrr í sumar 
en hann gæti hafa fundið verðugan staðgengil ef 
Can heldur áfram að spila eins og í undanförnum 
tveimur leikjum.
Óvissa er hinsvegar um framhald hans hjá félaginu en Can 
sem kom til Liverpool frá Bayer Leverkusen fyrir þremur árum 
á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum hjá Rauða hernum.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin
Liverpool sendi sterk skilaboð 
til deildarinnar um sóknarmátt 
liðsins með 4-0 sigri gegn Arsenal 
á heimavelli þar sem fjórir mis-
munandi leikmenn komust á 
blað. Í raun gátu heimamenn sett 
enn fleiri á gestina í leiknum sem 
áttu fá svör við hápressu Liver-
pool-manna.

Hvað kom á óvart? 
Burnley heldur áfram að sækja 
stig á erfiðum útivöllum í London. 
Eftir að hafa aðeins fengið sjö 
stig á útivelli í fyrra eru Jóhann 
Berg og félagar með fjögur stig 
af sex mögulegum eftir að hafa 
heimsótt Tottenham og Chelsea 
eftir jöfnunarmark nýliðans Chris 
Woods í uppbótartíma í gær.

Mestu vonbrigðin
West Ham-vörnin heldur áfram 
að valda vonbrigðum. Newcastle 
átti enn eftir að skora mark fyrir 
leikinn um helgina en Joe Hart 
hefur fengið á sig tíu mörk í 
þremur tapleikjum. Púðri var eytt 
í sumarglugganum í sóknarleik 
liðsins þegar greinilega þarf að 
taka til í varnarleiknum.

leikið vel í stórleikjum eins og þess-
um og núna munum við nýta fríið á 
meðan landsleikjahléið er til þess að 
finna út hvað það var sem fór svona 
úrskeiðis.“

Hvert er framhaldið?
Framundan er tæplega tveggja 

vikna frí áður en liðið mætir stiga-
lausum Bournemouth-mönnum á 
heimavelli þar sem Skytturnar ættu 
ef allt er eðlilegt að komast aftur á 
sigurbraut. Það eru hinsvegar stór 
spurningarmerki þegar litið er yfir 
leikmannahóp liðsins.

Þegar stutt er eftir af félagsskipta-

glugganum er ljóst að styrkja þarf 
leikmannahópinn á fleiri stöðum 
ef Arsenal ætlar að gera atlögu að 
toppnum á nýjan leik miðað við 
spilamennsku keppinautanna und-
anfarnar vikur. 

Vesen víða
Wenger og stjórn Arsenal verða þar 

að auki að finna lausn á framhaldinu 
hjá eigin leikmönnum. Lykilpóstar 
á borð við Alexis Sanchez og Mesut 
Özil ásamt Alex Oxlade-Chamberla-
in og Shkodran Mustafi eru allir þrá-
látlega orðaðir við önnur félög þessa 
dagana sem er ekki að hjálpa til.

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 3. umferðar 2017-18

Liverpool - Arsenal 4-0
1-0 Roberto Firmino (17.), 2-0 Sadio Mane 
(40.), 3-0 Mohamed Salah (57.), 4-0 Daniel 
Sturridge (77.).

Tottenham - Burnley 1-1
1-0 Dele Alli (49.), 1-1 Chris Wood (90.).

Chelsea - Everton 2-0
1-0 Cesc Fabregas (27.), 2-0 Alvaro Morata 
(40.).

WBA - Stoke 1-1
1-0 Jay Rodriguez (61.), 1-1 Peter Crouch 
(77.).

Man. Utd - Leicester 2-0
1-0 Marcus Rashford (70.), 2-0 Marouane 
Fellaini (82.).

Bournemouth - Man City 1-2
1-0 Charlie Daniels (13.), 1-1 Gabriel Jesus 
(21.), 1-2 Raheem Sterling (90.+7).

C. Palace - Swansea 0-2
0-1 Tammy Abraham (44.), 0-2 Jordan Ayew 
(48.).

Huddersf. - Southampt. 0-0

Newcastle - West Ham 3-0
1-0 Joselu (36.), 2-0 Ciaran Clark (72.), 3-0 
Aleksandar Mitrovic (86.).

Watford - Brighton 0-0

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. Utd 3 3 0 0 10-0 9
Liverpool 3 2 1 0 8-3 7
Huddersf. 3 2 1 0 4-0 7
Man. City 3 2 1 0 5-2 7
WBA 3 2 1 0 3-1 7
Chelsea 3 2 0 1 6-4 6
Watford 3 1 2 0 5-3 5
Soton 3 1 2 0 3-2 4
Tottenham 3 1 1 1 4-3 4
Burnley 3 1 1 1 4-4 4
Stoke 3 1 1 1 2-2 4
Everton 3 1 1 1 2-3 4
Swansea 3 1 1 1 2-4 4
Newcastle 3 1 0 2 3-3 3
Leicester 3 1 0 2 5-6 3
Arsenal 3 1 0 2 4-8 3
Brighton 3 0 1 2 0-4 1
B’mouth 3 0 0 3 1-5 0
C. Palace 3 0 0 3 0-6 0
West Ham 3 0 0 3 2-10 0

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi

Swansea City
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn í tapi á 
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn í tapi á 
Gylfi Þór Sigurðsson

heimavelli ensku meistar-
anna, komst lítið í takt við leikinn af 
vinstri vængnum framan af en var 
hreyfanlegri í seinni hálfleik.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var á sínum stað á 
miðjunni hjá Cardiff sem 
vann 2-1 sigur gegn QPR á heima-
velli og hefur unnið alla fimm leik 
tímabilsins til þessa.

Wolverhampton Wanderers 
Jón Daði Böðvarsson
Sneri aftur í lið Reading 
og opnaði markareikning 
sinn í 2-0 sigri Reading en 
hann lék 88. mínútur í leiknum.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Þurfti að sætta sig við 
Hörður B. Magnússon
Þurfti að sætta sig við 
Hörður B. Magnússon

bekkjarsetu gegn Aston 
Villa og hefur ekki spilað í vetur.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Hélt sæti sínu í byrjunar-
Jóhann Berg Guðm.
Hélt sæti sínu í byrjunar-
Jóhann Berg Guðm.

liði Burnley þriðja leikinn 
í röð í 1-1 jafntefli gegn 
Tottenham á Wembley. Var tekinn 
af velli á 57. mínútu en liðsfélagar 
hans björguðu stigi í uppbótartíma.

Sótt að Frakkanum. Slök byrjun Arsenal hefur gert það að verkum að stuðningsmenn Arsenal eru komnir á bakið á Arsene Wenger á nýjan leik og vilja fá hann burt frá félaginu hið fyrsta. Sá franski heldur ró sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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GLÓDÍS BIKARMEISTARI  
Landsliðskonan sterka, Glódís 
Perla Viggósdóttir, varð í gær 
bikarmeistari í Svíþjóð með sínu 
nýja félagi, Rosengård.

Rosengård vann þá 1-0 sigur á 
Linköping í bikarúrslitaleiknum.

Ekki leiðinleg byrjun á ferli 
Glódísar hjá sænska stórliðinu 
en þetta var aðeins annar leikur 
Glódísar með félaginu. Hún spilaði 
allan leikinn fyrir sitt nýja félag og 
var að vinna sinn fyrsta titil með 
félaginu. Hún lék áður með Eskil-
stuna United.

Í liði Rosengård leikur einnig 
Andrea Thorisson sem á íslenskan 
föður. Hún er aðeins 19 ára gömul 
og þykir mikið efni.

Nýjast

Er Arsene Wenger loksins kominn á endastöð?
Andlausar Skyttur áttu engin svör gegn Liverpool í niðurlægjandi 0-4 tapi á Anfield í gær. Var þetta annað tap Arsenal í röð.  Arsenal er strax komið í eltingarleik.

Samningsstaða Sanchez, Cham-
berlain og Özil sem eiga aðeins ár 
eftir af samningi sínum þýðir að 
lausn verður að finnast á þeirra 
málum sem fyrst en þeir virtust vera 
hálf áhugalausir í leik gærdagsins. 

Gæti því farið svo að nóg verði 
að gera hjá Arsenal á næstu dögum 
við að styrkja liðið til að halda í við 
toppliðin en fyrst þurfa þeir að leysa 
vandamálin innanbúðar áður en 
áfram er haldið.

Þrátt fyrir það er Wenger brattur 
þegar litið er á framhaldið. Hann 
hefur lent í ólgusjó margoft á síðustu 
árum og er að verða ansi sjóaður í að 
glíma við mótlætið og ósátta stuðn-
ingsmenn félagsins sem margir 
hverjir vilja losna við hann. Margir 
hefðu reyndar viljað losna við þann 
franska fyrir nokkrum árum síðan 
en það er ekkert fararsnið á Wenger 
núna frekar en síðustu ár.

„Sjálfstraustið minnkar þegar þú 
tapar leikjum eins og þessum en 

við verðum að halda trúnni og ein-
beitingunni. Eina leiðin okkar til 
að svara er að mæta í næsta leik og 
svara fyrir þetta.“

Wenger í sviðsljósinu
Wenger sem var dýrkaður og 

dáður fyrstu árin af stuðningsmönn-
um Arsenal er enn og aftur kominn í 
sviðsljósið í upphafi ársins. Tveggja 
ára framlengingin á samningi hans 
síðasta sumar vakti misjafna lukku 
hjá stuðningsmönnum liðsins og 
mun frammistaða eins og í gær ekki 
vinna marga á hans band og setur 
enn meiri pressu á Wenger. 

„Það kenna eflaust margir stuðn-
ingsmenn mér um vandamál liðsins 
og ef ég er vandamálið þykir mér 
það leitt en við viljum stuðnings-
menn sem styðja okkur í gegnum 
súrt og sætt,“ sagði Wenger sem er 
farinn að skjóta á stuðningsmenn. 
Skynsamlegt? kristinnpall@365.is

Þú getur enn unnið 
titilinn þrátt fyrir 

tvö töp. Ef ég myndi ekki 
trúa því gæti ég alveg eins 
lagt hanskana á hilluna.
Petr Cech, markvörður 
Arsenal

Harry Kane er nú búinn 
að spila 13 leiki í ágúst á 
ferlinum án þess að skora. Í 
þessum leikjum hefur hann 
skotið 42 sinnum að marki 
en inn vill boltinn ekki hjá 
Kane. Hann fær væntanlega 
annað tækifæri á næsta ári.

L-Mesitran
Náttúruleg  
sáragræðsla 
með hunangi

- Fæst í apótekum -

Hunangsplástur og sárakrem með 
hunangi. Hentar á allar tegundir sára. 
Plásturinn hentar vel á lítil yfirborðssár. 
Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.

www.wh.is

Skemmtanir
Árshátíðir
Grímuböll
Dimmisjón
ofl. & ofl.

Ykkar skemmtun....
....ok....okkar fókus

ALLIR ÚT AÐ HJÓLA
MEÐ TUDOR

TUDOR TUDOR
Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Veldu 

öruggt 

start með 

TUDOR
Eitt mesta úrval landsins 

af rafgeymum í allar 
gerðir farartækja

Pepsi-deild karla 
 
ÍBV - Valur 2-3 
0-1 Patrick Pedersen (9.), 0-2 Andri Adolphs-
son (21.), 0-3 Patrick Pedersen (48.), 1-3 
Einar Karl Ingvarsson, sjm (54.), 2-3 Arnór 
Gauti Ragnarsson (90.). 
 
Grindavík - KR 2-2 
0-1 André Bjerregaard (35.), 1-1 Andrí Rúnar 
Bjarnason (90.), 2-1 Will Daniels (75.), 2-2 
Guðmundur Andri Tryggvason (80.). 
 
Fjölnir - Víkingur R. 3-1 
1-0 Þórir Guðjónsson, víti (32.), 1-1 Ívar Örn 
Jónsson, víti (45.), 2-1 Birnir Snær Ingason 
(75.), 3-1 Ivica Dzolan (79.). 
 
Breiðablik - ÍA 2-0 
1-0 Gylfi Veigar Gylfason, sjm (21.), 2-0 Aron 
Bjarnason (86.). 
 
KA - Víkingur Ó. 5-0 
1-0 Almarr Ormarsson (10.), 2-0 Almarr 
Ormarsson (35.), 3-0 Elfar Árni Aðalsteins-
son (63.), 4-0 Elfar Árni Aðalsteinsson (67.), 
5-0 Elfar Árni Aðalsteinsson (76.). 
 
Stjarnan - FH 1-1 
0-1 Alex Þór Hauksson, sjm (45.+1), 1-1 
Hólmbert Aron Friðjónsson (90.+2). 

FÉLAG L U J T MÖRK S
Valur 17 11 4 2 31  -  14 37 
Stjarnan 17 8 6 3 37  -  19 30
FH 15 6 7 2 24  -  17 25 
Grindavík 17 7 4 6 23  -  30 25 
KA 17 6 6 5 34  -  24 24
Breiðablik 17 7 3 7 26  -  25 24
KR 16 6 5 5 25  -  22 23
Víkingur R. 17 6 4 7 22  -  25 22
Víkingur Ó. 17 6 1 10 18  -  33 19
Fjölnir 16 5 4 7 20  -  25 19 
ÍBV 17 4 4 9 21  -  32 16
ÍA 17 2 4 11 22  -  37 10

Pepsi-deild kvenna 
 
ÍBV - Þór/KA 3-2 
0-1 Sandra Stephanie Mayor (9.), 0-2 Hulda 
Ósk Jónsdóttir (35.), 1-1 Kristín Erna Sigur-
lásdóttir (46.), 2-2 Cloé Lacasse (61.), 3-2 
Andrea Mist Pálsdóttir, sjm (64.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Þór/KA 15 12 2 1 37  -  12 38 
ÍBV 15 9 4 2 31  -  16 31 
Breiðablik 14 10 0 4 36  -  10 30
Valur 14 9 1 4 34  -  16 28
Stjarnan 14 8 3 3 33  -  14 27
FH 14 6 1 7 15  -  20 19
Grindavík 14 4 2 8 13  -  35 14
KR 14 4 0 10 12  -  32 12
Fylkir 14 1 2 11 10  -  31 5
Haukar 14 0 1 13 9  -  44 1

Glódís Perla Viggósdóttir. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/EYÞÓR

Sótt að Frakkanum. Slök byrjun Arsenal hefur gert það að verkum að stuðningsmenn Arsenal eru komnir á bakið á Arsene Wenger á nýjan leik og vilja fá hann burt frá félaginu hið fyrsta. Sá franski heldur ró sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Anna Ha�iðadóttir
frá Neðri–Tungu, 

Þórsgötu 1, Patreks�rði,
lést á Heilbrigðisstofnun Patreks�arðar 

laugardaginn 19. ágúst. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 30. ágúst kl. 15:00. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vildu 

minnast hennar er bent á Slysavarnardeildina  
Unni, Patreks�rði.

                                      Ásdís Ásgeirsdóttir
Ha�iði Árnason Lilja Kolbrún Kristjánsdóttir
Erna Árnadóttir Gísli Geir Jónsson
Halldór Árnason Lára Björk Kristinsdóttir
Ólafur Árnason Jóna Sigurgeirsdóttir
Rúnar Árnason Sigurbjörg Ásgeirsdóttir
Ásbjörn Helgi Árnason Helga Snorradóttir
Jón Árnason Fanney Sigurgeirsdóttir
Dómhildur Árnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar, bróðir, 
tengdafaðir og a�,

Jón Hilmar Runólfsson
endurskoðandi, 

Drápuhlíð 20, 105 Reykjavík,
 er látinn.  Útför hans verður gerð frá 

Fossvogskirkju þriðjudaginn 29. ágúst 
kl. 13.  Blóm og kransar eru afþökkuð en þeim sem vilja 

heiðra minningu hins látna er bent á UNICEF á Íslandi eða 
Neistann, styrktarfélag hjartveikra barna.

Guðný Jónsdóttir
Hilmar Jónsson

Runólfur Þór Jónsson
Brynja Dís Runólfsdóttir

tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 
Anna Jónsdóttir

frá Hólmavík, 
andaðist á líknardeild Landspítalans 
þann 19. ágúst sl. Minningarathöfn 

verður í Háteigskirkju þriðjudaginn  
29. ágúst kl. 13.00. Útförin fer fram frá Hólmavíkurkirkju 

�mmtudaginn 31. ágúst kl. 14.00.

Jón G. Kristjánsson Steinunn Bjarnadóttir
Steinunn Kristjánsdóttir
Anna Kristín Kristjánsdóttir Hjálmtýr Heiðdal
Svanhildur Kristjánsdóttir
Helga Ólöf Kristjánsdóttir Finn Arve Guttormsen
Valborg Huld Kristjánsdóttir
Reynir Kristjánsson Anna Ósk Lúðvíksdóttir

börn og barnabörn.

Merkisatburðir
1609 - Henry Hudson uppgötvaði Delaware	óa.

1818 - Landsbókasafn Íslands var stofnað undir heitinu 
Íslands sti�is bókasafn.

1927 - Ríkisstjórn Tryggva Þórhallssonar tók við völdum og 
sat í tæp �mm ár.

1967 - Tólf manna áhöfn Stíganda frá Ólafs�rði var bjargað 
í björgunarbát, e�ir rúmlega �ögurra sólarhringa hrakninga. 
Stígandi sökk á síldarmiðunum 700 mílur norður í höfum og 
varð þetta slys til þess að tilkynningaskyldunni var komið á 
laggirnar.

1971 - Hróarskelduhátíðin var sett í fyrsta skipti.

1974 - Ríkisstjórn Sjálfstæðis	okks og Framsóknar	okks 
tók við völdum og Geir Hallgrímsson varð forsætisráðherra.

1981 - Hallgrímur Marinósson lauk ferð sinni umhver�s 
landið á tíunda degi, en hann ók a�ur á bak alla leiðina.

1986 - Útvarpsstöðin Bylgjan hóf útsendingar, fyrsta stöðin 
e�ir að einkaréttur Ríkisútvarpsins var afnuminn.

1988 - Skriðuföll urðu á Ólafs�rði e�ir miklar rigningar og 
urðu tvö hundruð manns að rýma hús sín. Tjón varð mikið 
á mannvirkjum en ekki slys á fólki.

Á þessum degi árið 1963 flutti Dr. Martin 
Luther King yngri eina mögnuðustu ræðu 
sem flutt var á allri 20. öldinni.  Mót-
mælagangan March on Washington var 
þá haldin þar sem King steig í pontu. 
Ræðan var haldin í kjölfar einnar stærstu 
kröfugöngu fyrir mannréttindum í sögu 
bandaríkjanna og kallaðist The March on 
Washington for Jobs and Freedom.

Um 250.000 manns gengu þessa göngu 
og söfnuðust saman að henni lokinni við 
minnismerki Lincolns þar sem að leið-
togar mannréttindabaráttunnar töluðu. 
Ræðan sem kallaðist Ég á mér draum var 
gríðarlega áhrifamikil og vekur enn upp 
hrifningu.

King talaði kröftuglega gegn aðskiln-
aðarlögunum sem voru í gildi á þeim tíma 
og mælti fyrir jafnrétti og réttlæti fyrir 
alla. Ræðan framkallar enn gæsahúð hjá 
þeim sem á hana hlýða.

Tilvitnanir
„I have a dream that one day this 

nation will rise up and live out the true 
meaning of its creed. We hold these 
truths to be self-evident, that all men are 
created equal.“

„I have a dream that my four little 
children will one day live in a nation 
where they will not be judged by the 
color of their skin but by the content of 
their character.“
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Ræðan sem allir muna eftir

Í dag er áratugur síðan byggingar-
fulltrúi Reykjavíkur samþykkti 
teikningar af tvö þúsund fermetra 
nýbyggingu eignarhaldsfélagsins 
Kaupangs ehf. við Laugaveg 4 og 

6. Er þetta upphafið af langri pólitískri 
deilu sem mikið var fjallað um í kjöl-
farið.

Í frétt sem birtist í Fréttablaðinu dag-
inn eftir segir að húsin tvö verði rifin 
en Laugavegur 4 var byggt árið 1890 en 
Laugavegur 6 árið 1871. Í fréttinni er 
sagt að Kaupangur ætti aðeins eftir að 
uppfylla nokkur formsatriði til að gefið 
verði út byggingarleyfi fyrir nýja hús-
inu. Húsið átti að vera á fjórum hæðum 
og þar átti að vera hótel og verslunar-
rekstur.

Sagan um Laugaveg 4-6 er löng og 
merkileg því Reykjavíkurborg keypti 
svo húsin ári síðar, eða árið 2008 fyrir 

580 milljónir. Var það gert í tengslum 
við samstarfsyfirlýsingu Ólafs F. Magn-
ússonar, fyrrverandi borgarstjóra og 
Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn um 
að standa vörð um 19. ald ar götu mynd 
Lauga veg ar. BAB Capital ehf. keypti svo 
lóðirnar árið 2014 fyrir 365 milljónir 
króna.

Í dag eru húsin komin í sölu- og leigu-
ferli. Öll húsnæðin tengast á einn eða 
annan hátt og því auðvelt að nýta allt 
húsnæðið fyrir einn aðila. Laugavegur 4 
er tvílyft timburhús 150,2 fermetrar að 
stærð og hefur verið fært í upphaflega 
mynd eins og Laugavegur 6. Nýbygg-
ingin á milli er steypt nýbygging, tvær 
hæðir og kjallari alls 875,4 fermetrar.

Magnús Skúlason, forstöðumaður 
Húsafriðunarnefndar, sagði frá því í 
frétt Fréttablaðsins fyrir áratug að hann 
væri ósáttur við að byggingarfulltrúi 

borgarinnar hafi ekki leitað eftir áliti 
nefndarinnar á niðurrifi húsanna og 
sýnt henni teikningarnar að nýja hús-
inu. Hann sagði að ekki hefði verið rétt 
staðið að málum og batt vonir við að 
Húsafriðunarnefnd fengi að skila áliti 
á niðurrifi húsanna tveggja áður en 
borgarráð samþykkti niðurstöðu bygg-
ingarfulltrúa. Niðurrifið var svo tekið 
fyrir í borgararáði skömmu síðar.

Guðjón Friðriksson, stjórnarmaður í 
Torfusamtökunum, sagðist í sömu frétt 
harma það að húsin verði rifin. Hann 
sagði að mótmæli þeirra sem vildu 
vernda húsin hafi byrjað of seint. „Þetta 
var það langt komið í kerfinu að það var 
erfitt að koma í veg fyrir að húsin yrðu 
rifin,“ sagði hann. Hann óttaðist að í 
kjölfarið myndi miðbærinn verða stríp-
aður af gömlum húsum fyrir glerhallir og 
nýbyggingar. benediktboas@365.is

Áratugur síðan samþykkt 
var að rífa Laugaveg 4-6
Áratugur er síðan samþykkt var að rífa Laugaveg 4-6. Upphafið af langri pólitískri deilu 
en Reykjavíkurborg keypti húsin fyrir 580 milljónir og seldi aftur. Standa auð í dag.

Laugavegur 4-6. Ný mynd af höllinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

SPARI
DAGARfyrir heimilin í landinu

SPARI
DAGARfyrir heimilin í landinu

TN-100
Verð áður kr. 29.900.-

SPARIDAGAVERÐ: 22.900,-

914 913 404

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1200 SN.
Rétt verð: 89.900,- 

Sparidagaverð: 71.920,-
20%

55” MU6175 kr. 149.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 127.415,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1300 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5515 kr. 114.900.-
SPARIDAGAVERÐ:  91.900,-

FHD 400 PQI • Hvítt • Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

55” MU6275 kr. 159.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 139.900,-

UHD • 4K • Curved • 8 milljón pixlar • 1400 
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi 

55” 49” 55”

20% 
afsláttur af 

kæliskápum, 
uppþvottavélum, 

helluborðum
og ofnum samsungsetrid.is

SAMSUNG WW70J5486MW
ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.

KR. 69.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 55.900,-

SAMSUNG WW80
ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.

KR. 119.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 89.900,-

TMTM

OFNAR - ÁRG. 2016

94
4 

18
7 

29
1

94
4 

06
6 

18
6

OFNAR - ÁRG. 2016

30%

SPARISPARISPARISPARI
DAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARDAGARfyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinufyrir heimilin í landinuDAGARDAGARfyrir heimilin í landinuDAGARDAGARLOKADAGAR

kr. 55.900,-

VSX-832B 
5X130w • WiFi og Bluetooth • Útvarp • Dolby Atmos

Verð áður kr. 69.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 55.900,-

HEIMABÍÓMAGNARIHÁGÆÐA PLÖTUSPILARI
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LÁRÉTT
2. dægurs
6. svell
8. að
9. tilvist
11. hljóta
12. andúð
14. ávarpar
16. málmur
17. kvk nafn
18. sæ
20. tveir eins
21. spjalla

LÓÐRÉTT
1. geymsluturn
3. strit
4. hjónaband
5. berja
7. hávaði
10. heldur brott
13. svelg
15. pottréttur
16. hylli
19. fæddi

LÁRÉTT: 2. dags, 6. ís, 8. til, 9. líf, 11. fá, 12. óbeit, 
14. yrðir, 16. ál, 17. una, 18. sjó, 20. gg, 21. tala.
LÓÐRÉTT: 1. síló, 3. at, 4. gifting, 5. slá, 7. síbylja, 
10. fer, 13. iðu, 15. ragú, 16. ást, 19. ól.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 
(1862) átti leik gegn Hrund 
Hauksdóttur (1765) á Íslands-
móti kvenna um helgina.
Svartur á leik
13...Bxc3! 14. bxc3 Dxc3 15. 
Dd2 Dxa1+ og svartur vann 
nokkru síðar. Lenka Ptáncíková 
varð Íslandsmeistari kvenna.  
Ítarlega er sagt frá mótinu á 
Skák.is í dag.

www.skak.is:  Íslandsmót 
kvenna. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

6 7 1 4 8 2 5 9 3

3 4 2 6 5 9 8 1 7

5 8 9 7 1 3 2 4 6

7 6 4 8 9 5 3 2 1

2 5 8 1 3 7 4 6 9

9 1 3 2 6 4 7 5 8

1 9 5 3 4 8 6 7 2

8 2 6 5 7 1 9 3 4

4 3 7 9 2 6 1 8 5

6 5 3 8 1 9 4 2 7

7 8 1 4 2 6 5 9 3

9 2 4 7 3 5 8 6 1

8 3 6 5 4 2 1 7 9

2 4 5 9 7 1 6 3 8

1 7 9 3 6 8 2 4 5

3 1 2 6 8 7 9 5 4

4 9 8 2 5 3 7 1 6

5 6 7 1 9 4 3 8 2

7 5 1 6 8 2 4 9 3

8 6 2 4 9 3 5 7 1

9 3 4 7 1 5 6 8 2

1 2 6 8 4 7 3 5 9

3 7 8 9 5 1 2 4 6

4 9 5 2 3 6 8 1 7

5 8 3 1 6 9 7 2 4

2 4 9 3 7 8 1 6 5

6 1 7 5 2 4 9 3 8

8 7 5 9 4 6 2 1 3

9 4 1 7 3 2 5 6 8

2 3 6 1 8 5 9 7 4

1 5 7 4 2 8 3 9 6

3 6 8 5 7 9 1 4 2

4 2 9 3 6 1 8 5 7

5 8 4 2 9 7 6 3 1

6 9 3 8 1 4 7 2 5

7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 8 5 4 1 3 7 9 6

4 6 7 9 2 5 8 3 1

3 2 8 5 6 1 4 7 9

5 9 6 8 7 4 1 2 3

7 1 4 2 3 9 6 8 5

6 7 3 1 4 2 9 5 8

8 5 2 6 9 7 3 1 4

1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5

3 6 7 5 9 1 4 2 8

1 8 5 2 4 6 9 3 7

7 9 6 8 1 2 5 4 3

5 1 8 6 3 4 2 7 9

2 3 4 9 5 7 6 8 1

4 5 3 1 6 8 7 9 2

6 7 1 3 2 9 8 5 4

8 2 9 4 7 5 3 1 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur
Breytileg og síðar 
norðlæg átt, 3-10 
í dag. Rigning 
norðan- og 
austantil. Heldur 
hvassari norðvest-
anátt austast um 
kvöldið og styttir 
smám saman upp 
syðra. Hiti víða 6 
til 13 stig.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR

Einn, 
tveir og...

Þrír!
Hey!

Hey!

Eftir á geturðu 
farið og leikið 
með boltann 

þinn.

Ef þú myndir ekki 
alltaf þvo allt í einu 

þá kæmi þvotturinn úr 
þurrkaranum mun mýkri.

Það er 
auðveldara 

að bera 
þetta.

Þú SAGÐIR okkur að 
nota sólaráburð.

En að nudda 
honum á gerir 

hendurnar okkar 
svo kámugar.

Ekki með því að sprauta honum 
á hvort annað!
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SÝND KL. 8, 10.30

SÝND KL. 7.50, 10.30 SÝND KL. 5.30

SÝND KL. 5.30

SÝND KL. 8

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

ÍSL. 2D KL. 6

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Sing Street   16:00
Out Of Thin Air  18:00
Manchester By The Sea 17:15
Hjartasteinn  17:30
BPM (120 Beats Per Minute) 20:00
Angels In America Part 2 - National Theatre Live 20:00
Ég Man Þig    20:00
The Other Side Of Hope   22:30
Hrútar  22:15

Innimálning

Regnský
Litur #349

Orkídea
Litur #400

Haustlauf
Litur #408

Einib�
Litur #367

Engif� 
Litur #398

Aftanblær
Litur #377

Mánaskin
Litur #352

Dalalæða
Litur #341

HVER ER ÞINN LITUR?
Fjöldi lita í boði, komdu í BYKO og við aðstoðum þig við valið. 

Frávik geta verið á milli lita í auglýsingunni og á litakorti. Við mælum með að velja liti af litakorti í verslunum okkar.

Góða skemmtun í bíó

enær
ÁLFABAKKA

EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8 - 10:30
HITMAN’S BODYGUARD KL. 6:30 - 8 - 9 - 10:30
HITMAN’S BODYGUARD VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION KL. 8 - 10:20
DUNKIRK KL. 10
FUN MOM DINNER KL. 8
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6
AULINN ÉG 3 ÍSL TAL 2D KL. 6
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D KL. 5:50
PIRATES 2D KL. 5:20

EVERYTHING, EVERYTHING KL. 5:50 - 8 - 10:10
HITMAN’S BODYGUARD KL. 5:30 - 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION KL. 5:40 - 8 - 10:20
DUNKIRK KL. 5:40 - 8 - 10:20

EGILSHÖLL
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 5:50 - 8 - 10:10
HITMAN’S BODYGUARD KL. 5:30 - 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION KL. 10:40
DUNKIRK KL. 6 - 8:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EVERYTHING, EVERYTHING KL. 5:50 - 8
HITMAN’S BODYGUARD KL. 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION KL. 10:30
STORKURINN RIKKI ÍSL TAL KL. 6

AKUREYRI
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8
HITMAN’S BODYGUARD KL. 8 - 10:30
ANNABELLE: CREATION KL. 10:30

KEFLAVÍK

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Frá leikstjóra The Dark Knight þríleiksins,
Inception og Interstellar

93%

VARIETY
�����

TOTAL FILM
�����

THE HOLLYWOOD REPORTER
�����

THE HOLLYWOOD REPORTER
����

COLLIDER
����

Ryan
Reynolds

Samuel L.
Jackson

Gary
Oldman

Salma
Hayek

Grín-spennumynd ársins!

���
VARIETY

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

Byggð á metsölubókinni ‘Allt eða Ekkert’

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

28. ÁGÚST 2017
Uppákomur
Hvað? Verðlaunaathöfn fyrir Framúr-
skarandi Unga Íslendinga
Hvenær? 17.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík
Verðlaunin Framúrskarandi Ungir 
Íslendingar verða veitt af JCI á 
Íslandi í 16. sinn. Viðburðurinn er 
opinn öllum og fólk er hvatt til að 
mæta og heiðra þá tíu einstaklinga 
sem dómnefnd hefur tilnefnt úr 
þeim fjölda tilnefninga sem bárust. 
Forseti Íslands og verndari verk-
efnisins, hr. Guðni Th. Jóhannesson, 
mun afhenda verðlaunin ásamt 
Svövu Arnardóttur, landsforseta JCI 
á Íslandi.

Hvað? Opin vika í jógasal Ljósheima 
hefst
Hvenær? 10.00
Hvar? Jógasalur Ljósheima
Opin vika í jógasal Ljósheima hefst 
í dag en þá tekur glæsileg haust-
dagskrá við. Öllum er velkomið að 
mæta sér að kostnaðarlausu í alla 
tíma vikunnar. Í Ljósheimum er 
boðið upp á Kundalini jóga, Iyengar 
jóga, Restorative jóga, jóga nidra, 
gong-næringu og fjölbreytta sér-
tíma sem og fjölda námskeiða yfir 
önnina.

Hvað? Meat Free Monday
Hvenær? 11.30
Hvar? Public House
Meat Free Monday er haldinn alla 

mánudaga á Public House! Fjórir 
grænmetisréttir á aðeins 2.990 krón-
ur og hægt er að vegan-æsa seðilinn.

Hvað? Söngvarar á aldrinum 20-35 ára 
óskast!
Hvenær? 20.00
Hvar? Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
Áhugasamir söngvarar eru boðnir 
velkomnir í lauflétta raddprufu. 
Flensborgarkórinn er sjálfstætt 
starfandi kór fyrir fólk á aldrinum 
20-35 ára og fagnar 10 ára starfsaf-
mæli á næsta ári. Reynsla er alls ekki 
skilyrði þótt vissulega sé hún kostur.

Hvað? Allt önnur Ella – fyrsti fundur
Hvenær? 20.00
Hvar? Leikfélag Mosfellssveitar
Fundur í Bæjarleikhúsinu verður 
haldinn vegna verkefnis haustsins. 
Til stendur að setja upp sýningu í 
samstarfi við Listaskóla Mosfells-
bæjar, byggða á tónlist Ellu Fitz-
gerald, þar sem tónlistaratriði flétt-
ast saman við leikin atriði. Verkið 
verður að mestu leyti unnið í spuna, 
en lagt er upp með að umbreyta 
leikhúsinu í jazzklúbb í kringum 
árið 1960, þar sem leikhúsgestir 
upplifa kvöldstund þar sem þeir 
ferðast aftur í tímann, njóta góðrar 
tónlistar og verða vitni að ýmsum 
skemmtilegum atvikum. Æfingar 
hefjast strax í byrjun september 
og stefnt er á frumsýningu í lok 
september. Leikstjóri er Ingrid 
Jónsdóttir. Leitað er að fullorðnum 
leikurum og eru allir sem hafa áhuga 
hvattir til að vera með.

Hvað? Inntökupróf Drengjakórs 
Reykjavíkur
Hvenær? 18.00
Hvar? Neskirkja
Inntökupróf fyrir Drengjakór 
Reykjavíkur 2017-2018 fara fram í 
Neskirkju við Hagatorg á milli milli 
klukkan 18:00 og 19:00. Einnig er 
mögulegt að koma utan þess tíma 
næstu daga á eftir. Allar upplýsingar 
fást í drengjakor.reykjavikur@gmail.
com en einnig má senda þangað 
skráningar í inntökuprófið.

Opin vika í jógasal Ljósheima hefst í dag. NORDICPHOTOS/GETTY

Viðburðir
Hvað? Hvert er hlutverk stjúpmæðra?
Hvenær? 18.00
Hvar? Stjúptengsl, Merkurgata 2b
Stjúpmóðurhlutverkið vefst fyrir 
mörgum, á sumum sviðum gengur 
vel en á öðrum reynir verulega 
á. Óvissa um hvað „eigi og megi“ 
t.d. þegar kemur að börnunum og 
fyrrverandi maka makans veldur 
oft streitu og kvíða í annars góðu 
sambandi. Á örnámskeiðinu verður 
stuttlega farið yfir helstu áskoranir 
stjúpmæðra og hvað getur hjálpað 
til að takast á við og mótað hlut-
verkið. Kennari er Valgerður Hall-
dórsdóttir félagsráðgjafi, MA

Hvað? Opinn fundur málefnanefnda 
SUS
Hvenær? 20.00
Hvar? Valhöll
Í kvöld efnir stjórn SUS til opins 
málefnafundar þar sem rædd verða 
drög að ályktunum næsta Sam-
bandsþings SUS sem haldið verður 
á Eskifirði helgina 8-10. september. 
Elvar Jónsson, sem fer fyrir málefna-
starfi SUS í framkvæmdastjórn, 
stýrir fundinum. Á fundinum verða 
hugmyndir ungra sjálfstæðismanna 
mótaðar í ályktanir sem áfram 
verður unnið með á sambandsþing-
inu, samþykktar þar að lokum og 
birtar í kjölfarið. Núgildandi stefnu 
SUS má nálgast inn á sus.is. Allir 
ungir sjálfstæðismenn sem vilja hafa 
áhrif á stefnu SUS eru hjartanlega 
velkomnir. Heitt verður á könnunni.
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

07.00 Simpson-	ölskyldan 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.45 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Sullivan & Son 
10.40 The Last Man on Earth 
11.00 Fresh o� the Boat 
11.25 Drop Dead Diva 
12.05 Mannshvörf á Íslandi 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor US 
13.40 The X-Factor US 
15.05 The X-Factor US 
15.45 Friends 
16.10 Friends 
16.30 Simpson-	ölskyldan 
16.53 Bold and the Beautiful 
17.17 Nágrannar 
17.40 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Ísland í sumar
19.25 Feðgar á ferð  Þriðja þátta-
röð þessara frábæru þátta þar 
sem feðgarnir Magnús Hlynur 
og Fannar Freyr ferðast um 
landið sunnanvert og taka hús 
á skemmtilegu fólki sem á það 
sameiginlegt að hafa einstak-
lega jákvæða sýn á lí�ð. Eins og 
þeim einum er lagið ná feðgarnir 
alltaf að líta á björtu hliðarnar og 
hafa sérstaka hæ�leika til þess 
að draga það besta úr hversdags-
leikanum.
19.50 Suits  Sjöunda þátta-
röðin um lí�ð á lögfræðistofunni 
Pearson Specter Litt í New York. 
Ólíkir starfsmenn hennar eru 
öllum lögfræðihnútum kunnir og 
eru þaulreyndir þegar kemur að 
lausn er�ðra mála, innan veggja 
stofunnar jafnt sem utan hennar.
20.40 The Sandham Murders 
 Sænsk spennuþáttaröð í þremur 
hlutum sem byggð er á hinum 
vinsælu bókum ritöfundarins 
Vivece Stens. Þættirnir �alla um 
rannsóknarlögreglumanninn 
Thomas Andreasson og lögræð-
inginn Noru Lindes sem búa í frið-
sælum bæ en undir y�rborðinu er 
eitthvað illt á sveimi. 2.3
21.25 Game of Thrones  Sjöunda 
þáttaröðin um hið magnaða 
valdata¡ og blóðuga valda-
baráttu sjö konungs�ölskyldna 
í Westeros en allar vilja þær ná 
y�rráðum y�r hinu eina sanna 
konungssæti, The Iron Throne.
22.45 Vice 
23.15 Empire 
00.00 Ballers 
00.30 Bones 
01.10 Murder in the First 
01.50 Battle Creek 
02.35 The Listener 
03.15 Horns 
05.10 The Middle 
05.30 Friends 
05.55 Friends

17.20 New Girl 
17.40 The Big Bang Theory 
18.05 Mike and Molly 
18.30 Modern Family 
18.55 Curb Your Enthusiasm 
19.30 Stelpurnar 
19.50 Who Do You Think You Are? 
20.35 Grimm 
21.20 The Originals 
22.05 The Sopranos 
22.55 Sleepy Hollow 
23.40 Modern Family 
00.00 Curb Your Enthusiasm 
00.35 Stelpurnar 
00.55 Who Do You Think You Are? 
01.35 Grimm 
02.20 Tónlist

09.35 Out of Africa 
12.15 The Du� 
13.55 Roxanne 
15.45 Out of Africa
18.25 The Du�  Gamanmynd frá 
2015 sem �allar um menntaskóla-
nema sem hristir upp í goggunar-
röðinni í félagslí�nu e¤ir að hún 
kemst að því að hún hefur fengið 
á sig stimpilinn Du¦ (Designated 
Ugly Fat Friend) af fallegri og vin-
sælli vinum sínum. Bianca hefur 
aldrei gert sér háar hugmyndir 
um sjálfa sig heldur bara reynt 
að vera góð persóna sem gerir 
rétt bæði gagnvart sjálfri sér og 
öðrum. Kvöld eitt er hún að tala 
við aðalgæjann í skólanum, hinn 
afar myndarlega Wesley, sem 
segir henni þá skoðun sína að 
ástæðan fyrir því að vinkonur 
hennar umbera hana sé að hún 
lætur þær líta betur út. 
20.10 Roxanne  Bráðskemmtileg 
gamanmynd sem er eins konar 
nútímaútgáfa leikritsins um 
Cyrano de Bergerac. Sagan segir 
af slökkviliðsstjóranum C.D. Bales 
sem allir dýrka og dá en engin 
kona lætur sér detta í hug að 
elska því hann hefur afskaplega 
óvenjulegt og ljótt nef. Þegar 
gullfallegur kvenkyns stjörnu-
fræðingur ¡ytur í bæinn er C.D. 
fyrstur til að bjóða hana vel-
komna í plássið. 
22.00 The Danish Girl 
23.55 The Gambler 
01.45 Our Brand Is Crisis 
03.30 The Danish Girl

16.50 Albúm 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.11 Veistu hvað ég elska þig 
mikið 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós og Menningin 
20.00 Í fullorðinna manna tölu 
21.00 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Walt Disney 
23.15 Mótorsport 
23.45 Arthur og George 
00.35 Kastljós og Menningin 
00.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 Life Unexpected 
09.50 Psych 
10.35 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
14.40 Doubt 
15.25 The Great Indoors 
15.50 Crazy Ex-Girlfriend 
16.35 King of Queens 
17.00 Man With a Plan 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Playing House 
20.15 Million Dollar Listing 
21.00 The Good Fight 
21.45 Taken 
22.30 Happyish 
23.00 The Tonight Show 
23.40 The Late Late Show

08.00 Canadian Paci±c Women's 
Open 
11.00 The Northern Trust 
14.00 Canadian Paci±c Women's 
Open 
17.00 The Northern Trust 
20.00 PGA Highlights  
20.55 Wyndham Championship 
23.55 PGA Highlights 

07.00 Stjarnan - FH 
08.40 Pepsímörkin  
10.05 Síðustu 20 
10.30 Messan 
12.00 1 á 1 
12.30 Chelsea - Everton 
14.10 Bristol City - Aston Villa 
15.50 Alavés - Barcelona 
17.30 Man. Utd. - Leicester 
19.10 Football League Show 
19.40 Spænsku mörkin 
20.10 Liverpool - Arsenal 
21.50 Bournemouth - Man. City 
23.30 Messan

Feðgar á ferð heimsækja heimsækja tvo hressa bændur í þessum 
síðasta þætti sumarsins. Þetta eru þær Hafdís Hafsteinsdóttir 
kúabóndi og sex barna móðir á Hæli í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
og Hulda Brynjólfsdóttir á Tyrfingsstöðum en hún hefur sett á 
laggirnar einu spunaverksmiðju landsins.

FEÐGAR Á FERÐ

SUITS
Skemmtilegir þættir um lífið á 
lögfræðistofu í New York þar 
sem ólíkir starfsmenn hennar 
eru þaulreyndir þegar kemur 
að lausn erfiðra mála.

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

Loka-

þáttur

GAME OF THRONES
Hörkuspennandi lokaþáttur um hið magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en 
allar vilja þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, 
The Iron Throne.

THE SANDHAMN MURDERS
Frábær sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem fjallar 
um rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og 
lögfræðinginn Noru Lindes sem leysa saman flókin glæpamál 
sem upp koma á þessari friðsælu eyju.

Annar

þáttur

Loka-
þáttur

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Kormákur 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og Litli 
08.38 Brunabílarnir 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Kormákur 
12.12 Zigby 
12.26 Stóri og Litli 
12.39 Brunabílarnir 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Kormákur 
16.12 Zigby 
16.26 Stóri og Litli 
16.39 Brunabílarnir 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
19.00 Kalli Blómkvist í hættu 
staddur

Könnuðurinn 
Dóra kl. 09.00, 
13.00 og 17.00
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MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar 
á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða, 
skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365 
og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0 
krónur með 12 mánaða áskrift að Sportpakkanum.

Nánar á 365.is eða í síma 1817.

Íslensk valmynd
og tímaflakk.

0 KR.0 KR.

BESTA SÆTIÐ 365.ISSÍMI 1817

Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar 
 færðu meiri hraða, 

skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365 

365.ISSÍMI 1817
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BESTA SÆTIÐBESTA SÆTIÐ

MEÐ SPORTPAKKANUM

Tryggðu þér 
áskrift á aðeins 

399 kr. á dag
11.990 kr. á mánuði

*

*miðað við 12 mánaða bindingu



Viltu kaupa fasteign á Spáni?

M a s a  I n t e r n a t i o n a l   -  m a s a i c e l a n d @ g m a i l . c o m   -   w w w. m a s a i n t e r n a t i o n a l . c o m  

Flogið er með WOW-air til Alicante þann 14. september, nk. og heim aftur 18. september.

Verð aðeins kr. 39.999

Innifalið er flug, hótel og uppihald, ásamt skoðunarferðum
með reynslumiklum fasteignaráðgjöfum MASA.

MASA International hefur starfað á fasteignamarkaði á Spáni frá árinu 1981
og hjálpað mörgum fjölskyldum að finna sína fasteign.

Hafðu samband við kynningarfulltrúa MASA á Íslandi og bókaðu ferðina,

Jón Bjarni 896 1067  -  Jónas 842 1520

MASA International býður þér í skoðunarferð til Costa Blanca á Spáni,
þar sem draumaeignina þína gæti verið að finna.

Svona var stemningin  
á opnun H&M
Það var á laugardaginn sem fyrsta H&M-verslunin var opnuð á 
Íslandi. Um leið og dyrnar voru opnaðar í Smáralind fylltist 3000 
fermetra verslunarrýmið af spenntum viðskiptavinum. Á meðfylgj-
andi myndum má sjá hvernig stemningin var fyrstu mínúturnar.

Starfsfólk tók vel á móti viðskiptavinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Gleðin var við völd þegar borðinn var klipptur. 

Fyrstu viðskiptavinir H&M skoðuðu úrvalið. Heppnir viðskiptavinir fengu gjafabréf. 
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35% afsláttur
TOPSTAR HIGH BOB  

Henta einstaklega vel með rafmagns-
borðum og fær þig til að vinna 

í réttri líkamsstöðu.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Mikið úrval og frábær verð. Skoðaðu úrvalið á hirzlan.is

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

NÝ 

VEFVERSLUN 

HIRZLAN.IS

A6 Tveir mótorar, 
minnisstýring og mikil 
burðageta. 5 ára ábyrgð.  

STAKIR FÆTUR:  
73.900,-   
TILBOÐ MEÐ PLÖTU FRÁ:  

85.600,-

X-PANDER 

NÚ AÐEINS
63.900.-

ARMAR
FYLGJA

NÚ AÐEINS
25.900.-

Til í 4 litum, 
svartur, 
rauður,blár og 
neon grænn. 
Á hvítum eða 
króm fæti

PRIMA  
MÖPPUHILLUR

VERÐ FRÁ

29.800,-

PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR

57.400,-

PRIMA  
SKRIFBORÐ

VERÐ FRÁ

32.400.-

SKÚFFUSKÁPUR 
(4 SKÚFFUR)

33.900,-

TAPA
Komið í 
heimsókn 
og við 
sýnum ykkur 
möguleikanna

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.is

NÚ AÐEINS
25.900.-

Til í 4 litum, 
svartur, 
rauður,blár og 
neon grænn. 
Á hvítum eða 
neon grænn. 
Á hvítum eða 
neon grænn. 

króm fæti

LITIR Í BOÐI: beyki, svart, hvítt, eik, grá eik, hlynur, kirsuberja og coffe.

RAFMAGNSBORÐ
VERÐ FRÁ 
56.000,- 
Margir litir í biði

SPARAÐU 35.000,-  

Prima vörulínan fæst í: Beyki, hlyn, kirsuberja, hvítu, eik, grárri eik, svörtu og kaffibrúnum.

 Tveir mótorar, 
minnisstýring og mikil 
burðageta. 5 ára ábyrgð.  

STAKIR FÆTUR:  
73.900,-   
TILBOÐ MEÐ PLÖTU FRÁ:  

85.600,-

beyki, svart, hvítt, eik, grá eik, hlynur, kirsuberja og coffe.

Prima vörulínan fæst í: 



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
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ZERO
tungusófi
Grátt slitsterkt áklæði.  
Stærð: 216 x 143 x 88 cm.

Fullt verð: 89.900 kr.

14
3 

cm

216 cm

Aðeins 71.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

DAGMAR
2,5 og 3ja sæta

Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
2,5 sæta: 169 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 69.900 kr.

Aðeins

30%
AFSLÁTTUR

48.930 kr. 55.930 kr.

3ja sæta: 200 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins 48.930 kr.

WESTFIELD
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur 

hægindastóll. 

með skemli. 

Ljósgrátt    

slitsterkt 

áklæði.

Fullt verð: 
69.900 kr.

30%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

TILBOÐSDAGAR
17.–23. ÁGÚST

 Komdu núna!

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Ólafía Ósk Finnsdóttir 
hreppti titilinn Ung-
frú Ísland í fegurðar-
samkeppninni sem fór 
fram í Hörpu á laugar-

daginn. Spurð út í hvernig tilfinn-
ingin hafi verið þegar hún heyrði 
nafn sitt kallað upp í fyrrakvöld 
þegar Ungfrú Ísland 2017 var krýnd 
segir Ólafía: „Gleði- og spennutil-
finningin er ólýsanleg og ég er enn 
þá í spennufalli.“

„Ég var búin að ákveða að njóta 
kvöldsins og hafa gaman, en ég get 
nú ekki neitað því að ég fékk smá 
fiðring þegar ég var komin upp í 
Hörpu og keppnin að hefjast,“ segir 
Ólafía aðspurð hvort hún hafi verið 
stressuð yfir lokakvöldinu.

Ólafía hefur alltaf verið aðdáandi 
Ungfrú Ísland-keppninnar að eigin 
sögn. „Ég hef alltaf fylgst með Ung-
frú Ísland frá því að ég var lítil og 
alltaf litið upp til þeirra stelpna sem 
hafa tekið þátt. Það var nú ekki beint 
planið hjá mér að taka þátt í sumar 
en ég ákvað að slá til og njóta þess að 

gera eitthvað skemmtilegt og kynn-
ast fullt af frábærum og yndislegum 
stelpum.“

Ólafía segir það einmitt hafa verið 
það besta við að taka þátt í keppn-
inni: að kynnast hinum 23 stelp-
unum sem kepptu um titilinn. „Það 
var skemmtilegast að kynnast stelp-
unum og gera allt sem við gerðum í 
sumar. Til dæmis fórum við í kajak-
ferð og út að borða sem þjappaði 
hópnum saman.“

En hvað var það erfiðasta? „Erf-
iðast var örugglega að labba svona 
hægt og halda jafnvægi á skónum 

í kjólaatriðinu en æfingin skapar 
meistarann,“ segir hún og hlær.

Undirbúningur fyrir  
Miss World fram undan
Ólafía er spennt fyrir að takast á við 
þau verkefni sem fylgja titlinum 
Ungfrú Ísland. „Ég fæ að fara út til 
Kína og taka þátt í Miss World og 
þar mun ég fá tækifæri til að kynnast 
stelpum frá öllum heimshornum. Ég 
stefni líka á að sinna góðgerðastörf-
um eins og mig hefur alltaf dreymt 
um.“

Þegar blaðamaður náði tali af 
Ólafíu var hún á leið í flug til Boston 
en næstu dagar fara í það að slaka á. 
„Núna erum við kærastinn minn að 
fara í smá sumarfrí og við verðum í 
Boston í eina nótt og förum svo til 
Orlando í Flórída í níu nætur. Það 
verður gott að komast í sólina og 
slaka á eftir törnina undanfarnar 
vikur. Ætli ég hafi ekki líka löggilda 
ástæðu núna til að kaupa mér ný 
föt,“ segir hún og skellir upp úr.
gudnyhronn@365.is

Ólýsanleg gleði og 
spennufall hjá nýkrýndri 

Ungfrú Ísland
Á laugardaginn var Ungfrú Ísland 2017 krýnd og það var Ólafía 
Ósk Finnsdóttir sem hreppti titilinn. Ólafía segir gleðina sem 
fylgdi sigrinum vera ólýsanlega. Ólafía er á leið til Bandaríkjanna 
en þar hyggst hún slaka á næstu daga.

Hin tvítuga Ólafía Ósk er Ungfrú Ísland 2017. MYND/UNGFRÚ ÍSLAND

ERFIÐAST VAR 
ÖRUGGLEGA AÐ LABBA 

SVONA HÆGT OG HALDA 
JAFNVÆGI Á SKÓNUM Í KJÓLA-
ATRIÐINU EN ÆFINGIN SKAPAR 
MEISTARANN.
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The Bootleg Beatles
& SinfóníaNord

The Bootleg Beatles
HARPA 2. SEPTEMBER HOF 3. SEPTEMBER

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA! HARPA.IS · TIX.IS · MAK.IS

ÁRA AFMÆLISTÓNLEIK

AR50

EI
N 

ME
RK

ASTA PLATA ALLRA TÍM
A

LONELY HEARTS CLUB BAND

KYNNIR EINAR MÁR GUÐMUNDSSON · STJÓRNANDI ÞORVALDUR BJARNI ÞORVALDSSON

NÚNA UM HELGINA!



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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AFSLÁTTUR!

GERÐU GÓÐ KAUP
KOMDU NÚNA!

AFSLÁTTUR!AFSLÁTTUR!20-70%AFSLÁTTUR!
÷30%

÷50%÷50%
÷32%ROYAL CORINNA

Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 124.620 kr.

SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

COMO HÆGINDASTÓLL
Vandaður og nettur hægindastóll með 

fótaskemil og hallandi baki. Klæddur með 
micro-fiber áklæði og fæst í tveimur litum.

Brúnn og Kremlitaður.

Fullt verð 43.500 kr.

NÚ 87.234 kr.

NÚ 139.356 kr.

NÚ 29.580 kr.

Bjóðum allt að 12 mánað vaxtalaus kreditkortalán. 
Einnig hægt að greiða með netgíró.

TAKMARKAÐ
MAGN!

RISA

20-70%20-70%

RISA

20-70%
ÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALAÚTSALA

20-70%20-70%
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

Í ICELAND ENGIHJALLA,

365.is      Sími 1817

Láru G. 
Sigurðardóttur

BAKÞANKAR

Vöðvastæltur líkami getur 
reynst dýrkeyptur. Ungur 
einstaklingur sem er að taka 

sín fyrstu skref inn í þennan heim 
getur léttilega heillast af þeim sem 
lengra eru komnir og freistast til að 
ganga einu skrefi of langt.

Viðkomustaðirnir á þessu ferða-
lagi eru gjarnan próteinduft, sterar, 
vaxtarhormón, blóðaukandi lyf, 
þvagræsilyf, örvandi lyf ásamt fleiri 
lyfjum sem annað hvort eru notuð 
til að byggja upp vöðva eða vinna 
gegn óæskilegum áhrifum annarra 
lyfja.

Vöðvaaukandi sterar eru notaðir 
í allt að 100-földum skammti miðað 
við það sem telst eðlilegt í læknis-
fræðilegum tilgangi. Það væri sið-
laust að gefa fólki í tilraunaskyni 
stera í svo háum skömmtum og því 
er þekkingin fengin frá þeim sem 
nota stera ólöglega.

Þekktur vaxtarræktarkappi lést 
í þessum mánuði. Líkt og aðrir 
réttlætti hann steranotkunina með 
því að taka hlé og taldi sér þannig 
trú um að líkaminn myndi jafna 
sig. Þegar rannsóknir eru skoðaðar 
kemur í ljós að það eru aðallega 
karlar á aldrinum 30 til 40 ára sem 
látast af völdum steranotkunar 
og oft eftir að hafa notað stera í 
einungis tvö til þrjú ár.

Dánarorsökin er venjulega 
hjartasjúkdómur eða heilablóð-
fall því við steranotkun hækkar 
blóðþrýstingur, kólesteról verður 
óhagstætt og hjartað stækkar og 
missir kraft. Í víkkuðu hjartanu geta 
myndast segar sem skjótast upp í 
höfuð í formi heilablóðfalls.

Það er sorglegt til þess að hugsa 
að við veljum stærri vöðva fram yfir 
lífið sjálft. Áður en skrefið í þennan 
heim er tekið er gott að minna sig á 
að þegar öllu er á botninn hvolft þá 
er hjartað mikilvægasti vöðvinn og 
að hafa gott hjartalag skiptir meira 
máli en vöðvastæltur líkami.

Mikilvægasti 
vöðvinn


	FB048s_P010K.pdf
	FB048s_P011K.pdf
	FB048s_P012K.pdf
	FB048s_P013K.pdf



