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Strandgult

öflugur liðstyrkur

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Konur berjast enn fyrir 
viðurkenningu á sérfræðiþekk-
ingu sinni, skrifar Þórunn Svein-
bjarnardóttir, formaður BSRB. 8

LÍFIÐ Súperstjarna Breiðholtsins 
með sitt lag. 22
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK   
●  FASTEIGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

STJÓRNSÝSLA „Þetta tilboð er náttúr-
lega tilboð aldarinnar,“ segir tækni-
stjóra Landhelgisgæslunnar í pósti 
til yfirmanna sinna vegna tilboðs 
um að skipta út tveimur þyrlum 
fyrir aðrar nýrri á sama leiguverði.

Eins og komið hefur fram í Frétta-
blaðinu þáði Landhelgisgæslan 
boð leigusalans Knut Axel Ugland 
Holding AS (KAUH) í Noregi um að 
fá tvær Super Puma H225 þyrlur í 
staðinn fyrir eldri þyrlur. H225 eru 
umdeildar eftir tvö mannskæð slys, 
annars vegar í Skotlandi 2009 og í 
Noregi 2016.

Ljóst er af samskiptum fulltrúa 
Landhelgisgæslunnar og starfs-
manna KAUH að leigufyrirtækið 
og Airbus, framleiðandi vélanna, 
þrýstu á að koma þyrlunum sem 
voru verkefnalausar í Noregi til 
Íslands. Höskuldur Ólafsson tækni-
stjóri fékk símtal frá Øyvind Ødeg-
ard hjá KAUH 26. apríl um tvær 
H225 þyrlur af árgerð 2010 sem 
Landhelgisgæslunni stæði til boða 
að fá í skiptum fyrir þyrlurnar TF-
SYN og TF-GNÁ á sama verði og gilti 
um eldri vélarnar.

„Nú fékk ég símtal frá Øyvind í 
morgun þar sem hann bætti um 
betur og tilkynnti mér að Airbus 
séu tilbúnir að láta okkur fá alla 
þjálfun bæði á flugmenn og flug-
virkja frítt,“ rekur Höskuldur í tölvu-
pósti 27. apríl til Georgs Lárussonar 

forstjóra og fleiri hjá Landhelgis-
gæslunni. Pósturinn er meðal gagna 
sem Landhelgisgæslan sendi Frétta-
blaðinu.

Fimm dögum síðar sendi Georg 
dómsmálaráðuneytinu minnisblað. 
Þar víkur hann að umræðunni um 
öryggi H225 í kjölfar slyssins í Nor-
egi 2016. Segir hann Airbus hafa 
brugðist við galla í gírkassa með 
endurbótum og að flugmálayfirvöld 
í Bandaríkjunum og ESB hafi aflétt 
flugbann. Það hafi einnig Bretar og 
Norðmenn síðan gert í júlí fyrra.

„Þrátt fyrir miklar endurbætur á 
þessari þyrlutegund eftir slysið og 
þá staðreynd að öllum lofthæfitak-
mörkunum hefur verið aflétt, hefur 
olíuiðnaðurinn í Noregi og Bret-

landi ekki viljað taka vélar þess-
arar tegundar aftur í notkun,“ segir 
forstjórinn. Af þessum sökum hafi 
þessar þyrlur átt erfitt uppdráttar í 
Bretlandi og Noregi.

„Á bak við þetta standa fyrst og 
fremst verkalýðsfélög olíuverka-
manna en ekki fagaðilar í flug-
heiminum. Vélarnar eru áfram 
notaðar af ýmsum aðilum til leitar 
og björgunar og í hernaði,“ segir í 
minnisblaðinu. Landhelgisgæslan 
telji verulegan ávinning felast í því 
að taka tilboði KAUH og óski eftir 
afstöðu dómsmálaráðuneytisins  - 
sem gaf grænt ljós á viðskiptin.

Rannsókn flugslysanefndar í Nor-
egi á slysinu 2016 er ekki lokið en 
búist er við niðurstöðum í júlí. Þótt 
það komi ekki fram í minnisblaði 
forstjórans eru fleiri en Norðmenn 
og Bretar og verkalýðsfélög sem 
enn vantreysta H225. Fréttablaðið 
sagði þannig frá því í síðustu viku að 
þyrlufyrirtækið ERA Group í Banda-
ríkjunum, sem þjónustar olíubor-
palla, hefur ekki notað sínar níu 
H225 þyrlur frá því að slysið varð 
og fært verðmæti þeirra niður um 
80 prósent í bókum sínum.

ERA stefndi Airbus vegna galla í 
H225 og krafðist bóta. Wells Fargo 
bankinn, sem á þyrlufyrirtæki, og 
félagið ECN Capital höfðuðu sams 
konar mál gegn Airbus sem hafnaði 
öllum kröfum. – gar

Þáðu tilboð aldarinnar
Landhelgisgæslan telur sig hafa gengið að „tilboði aldarinnar“ með því að taka 
við tveimur þyrlum leigusala síns. Verkalýðsfélög í Noregi séu á bak við erfiða 
stöðu þyrlanna. Bandarísk fyrirtæki stefndu Airbus vegna galla í þyrlunum.

FÓTBOLTI Emil Hallfreðsson, sem  
þurfti að sætta sig við að sitja á vara-
mannabekknum er íslenska lands-
liðið laut í lægra haldi fyrir Nígeríu 
á HM, ræddi í gær um vonbrigðin  á 
blaðamannafundi.

Kári Árnason segir 
leikmenn íslenska 
liðsins gera sér 
grein fyrir styrk-
leika króatíska liðs-
ins sem þeir mæta á 
morgun. Hann hafi 
þó fulla trú á verk-
efninu. 
– iþs  /sjá 
síður 12, 
14 og 15

Allir til í slaginn 
gegn Króatíu

DÓMSMÁL Talið er að þremenn-
ingarnir, sem grunaðir eru um að 
hafa nýtt innherjaupplýsingar í við-
skiptum með hlutabréf í Ice landair, 
hafi hagnast um rúmlega 61 millj-
ón króna með gjörningnum. Brotin 
eiga að hafa átt sér stað frá október 
2015 til febrúar 2017.

Þrír menn á fimmtugsaldri eru 
ákærðir. Einn þeirra er fyrrverandi 
forstöðumaður leiðakerfisstjórn-
unar Icelandair en hann hafði stöðu 
fruminnherja hjá félaginu.

Málið verður þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur 28. júní. 
– jóe / sjá síðu 4

Sextíu milljóna 
gróði á svindli

Á bak við þetta 

standa fyrst og 

fremst verkalýðsfélög olíu-

verkamanna en ekki fagað-

ilar í flugheiminum,

Georg Lárusson,  
forstjóri 
 Landhelgis- 
gæslunnar

Gestir á Secret Solstice skemmtu sér konunglega um helgina þrátt fyrir rigningu og harða gagnrýni íbúa í Laugardalnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN



Veður

Gul veðurviðvörun er í gildi fyrir 
allt austanvert landið. Vestan og 
suðvestan hvassviðri eða stormur 
um landið austanvert seint í nótt, 
en 10-15 m/s um landið vestan-
vert. Víða skúrir.  SJÁ SÍÐU 18

Veður

ER VINNINGUR Í ÞINNI ÖSKJU?
Leitaðu að vinningsmiða næst þegar þú kaupir 
sælgætisöskju frá Góu. Þú gætir unnið svifbretti 
eða gómsætan sælgætisglaðning.

Nei eða já

Íslensku landsliðsmennirnir segjast hafa fulla trú á því að liðinu takist að leggja feiknasterka Króata að velli í lokaleik sínum í riðlakeppni HM í 
Rússlandi á morgun. Örlög liðsins eru þó einnig í höndum liða Argentínu og Nígeríu sem etja kappi á sama tíma. Hvernig sem allt veltur gengur 
Rúrik Gíslason frá borði með yfir eina milljón fylgjenda á Instagram eftir að hafa slegið rækilega í gegn um víða veröld. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

STJÓRNMÁL „Það er einstakur heiður 
að gegna þessu embætti, eins og 
fyrri forsetar geta líka vitnað um. 
Þessi tvö ár hafa liðið hratt, margt 
drifið á dagana og þannig verður 
það eflaust áfram,“ segir Guðni Th. 
Jóhannesson, forseti Íslands, í sam-
tali við blaðið.

Tilefnið er að í dag eru tvö ár 
síðan hann var kjörinn sjötti for-
seti lýðveldisins með 39,08 prósent 
atkvæða. 71.356 Íslendingar kusu 
Guðna sem forseta. Hann var mið-
punktur kosningabaráttunnar eftir 
að hann tilkynnti um framboð sitt 5. 
maí 2016, enda mældist hann ítrek-
að með langmest fylgi í könnunum í 
baráttunni.

„Ég þakka öllum sem hafa stutt 
mig og okkur hjónin hér á Bessa-
stöðum, og sjálfur sendi ég góðar 
kveðjur til strákanna okkar austur 
í Rússlandi.“

Á þessum tveimur árum sem 
Guðni hefur verið í embætti hefur 
ekki farið fram hjá neinum að for-
setinn hefur ástríðu fyrir íþróttum. 
Greinilegt er að hugur hans er hjá 
strákunum okkar fyrir leikinn stóra 
á morgun.

„Ef maður gerir sitt besta geta 
draumar ræst, og hvernig sem fer 
getur maður þó alltaf verið sáttur 
við sjálfan sig,“ segir forseti Íslands.

Stefanía Óskarsdóttir, dósent í 
stjórnmálafræði, segir að Guðni hafi 
verið farsæll og notið hylli í emb-
ætti og sér í lagi í fjölmiðlum fyrir 
að vera alþýðlegur. Greinilegt sé 
að mjög sé sóst eftir að fá Guðna til 
að koma hingað og þangað. Á hinu 
pólitíska sviði hafi hann ekki lent í 
neinum erfiðleikum.

„Guðni var auðvitað strax í eldlín-

unni og reyndi á hann við stjórnar-
myndunarviðræður 2016 og síðan 
aftur 2017. Þjóðin var ánægð með 
hann í því hlutverki og hvernig 
hann tókst á við það verkefni,“ 
segir Stefanía og nefnir tvö mál sem 
Guðni hefur beitt sér fyrir hvað 
varðar stjórnmálin innanlands.

„Það er málið í kringum uppreist 
æru þegar hann skrifaði undir eins 
og formið gerir ráð fyrir og síðan 
þessi skipun dómara í landsrétt 
þegar hann óskaði eftir skýringu á 
staðfestingu dómara í landsrétt,“  
segir Stefanía. Þessi tvö mál hafi 
reynt á eldri og nýrri túlkun á hlut-
verki forsetaembættisins.
tomasg@frettabladid.is

Fyrstu tvö árin liðu 
hratt að sögn forsetans
Í dag eru tvö ár liðin síðan Guðni Th. Jóhannesson var kjörinn forseti. Heiður 
og þakklæti er efst í huga forsetans sem sendir baráttukveðjur til landsliðsins í 
fótbolta í Rússlandi. Dósent í stjórnmálafræði segir Guðna vera alþýðlegan.

Guðni Th. Jóhannesson og Eliza Reid fagna 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Guðni var auðvitað 

strax í eldlínunni og 

reyndi á hann við stjórnar-

myndurviðræður 2016 og 

síðan aftur 2017. Þjóðin var 

ánægð með hann í því 

hlutverki og 

hvernig hann 

tókst á við 

það verkefni.

Stefanía Óskars-
dóttir, dósent í 
stjórnmálafræði

Það hefur legið fyrir 

frá fyrstu mínútu að 

við viljum finna Hauk og 

þess vegna erum við að fara 

að funda um þetta.

Guðlaugur Þór Þórðarson  
utanríkisráðherra

VEÐUR Vegagerðin segir fulla ástæðu 
til að hafa varann á vegna vinds 
framan af deginum í dag. Gul storm-
viðvörun er í gildi á eystri hluta 
landsins.

Einnig segir að sandfok verði á 
Mývatns- og Möðrudalsöræfum í 
fyrramálið og fram yfir miðjan dag. 
Þá verður stormur og varasamir bylj-
ir norðaustan- og austanlands fram 
eftir degi. „Sérstaklega er varað við 
streng í VNV-áttinni á Vatnsskarði 
eystra,“ segir Vegagerðin.

Ekkert ferðaveður er um austan-
vert land fyrir bíla sem taka á sig 
mikinn vind. Fólk er beðið um að 
huga að lausum munum og sýna var-
kárni, en tjöld, garðhúsgögn og tram-
pólín geta fokið. Einnig má búast 
við sandfoki. Þessu veldur lítil lægð 
sem fer allhratt yfir landið, veðurspá 
getur því breyst hratt og mikilvægt 
að fylgjast með veðurspám. – tg

Vegagerðin 
varar við vindi

UTANRÍKISMÁL „Það hefur legið fyrir 
frá fyrstu mínútu að við viljum finna 
Hauk og þess vegna erum við að fara 
að funda um þetta,“ sagði Guðlaug-
ur Þór Þórðarson utanríkisráðherra 
í samtali við Fréttablaðið.

Utanríkisráðherra ætlar að ræða 
mál Hauks Hilmarssonar við efna-
hagsráðherra Tyrklands, Nihat 
Zeybekci, í dag. RÚV greindi frá. 
Zeybekci er staddur á Íslandi til að 
undirrita uppfærðan fríverslunar-
samning við aðildarríki EFTA.

„Einnig munum við ræða almennt 
um mannréttindamál í Tyrklandi, 
sem er mikilvægt, og önnur tví-
hliða samskipti þjóðanna,“ segir 
Guðlaugur við Fréttablaðið.

Aðgerðahópurinn „Hvar er 
Haukur?“ vakti athygli á hvarfi 
Hauks 17. júní síðastliðinn, þegar 
hópurinn dró tyrkneska fánann að 
hún á Stjórnarráðinu. – tg

Vilja finna Hauk
Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkis-
ráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2 5 .  J Ú N Í  2 0 1 8   M Á N U D A G U R2 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
88

28
1 

06
/1

8

Auris - verð frá: 2.970.000 kr. 
Auris Hybrid - verð frá: 3.290.000 kr. 

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

 3+2 ÁBYRGÐ

Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum Auris, hvort heldur með bensínvél eða í Hybrid útfærslu sem hleður sig sjálf í akstri.  
Lífgaðu upp á daginn með fararskjóta sem skartar ríkulegum staðalbúnaði og tekur sig jafn vel út að innan og utan. 
Láttu hjartað ráða för í sumar. 

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

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu 
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

AURIS 
Sjálfhlaðandi Hybrid



Flísabúðin

30% 
afmælisafsláttur 
á Heliosa hiturum

HELIOSA hitarar henta bæði 
innan- og utandyra. 
Helstu kostir HELIOSA hitara eru: 
 • Hitna strax
 • Vindur hefur ekki áhrif
 • Vatnsheldir og menga ekki

Margar gerðir til á lager.

Finndu okkur  
á facebook

FlísabúðinFlísabúðin

30 
ÁRA

2018

DÓMSMÁL Talið er að þremenning-
arnir sem grunaðir eru um að hafa 
notfært sér innherjaupplýsingar 
í viðskiptum með hlutabréf í Ice-
landair hafi hagnast um rúmlega 
61 milljón króna með gjörningnum. 
Hin ætluðu brot eiga að hafa átt sér 
stað á tímabilinu frá október 2015 
til febrúar 2017.

Þrír menn á fimmtugsaldri eru 
ákærðir í málinu. Einn hinna 
ákærðu er fyrrverandi forstöðumað-
ur leiðakerfisstjórnunar Icelandair 
en hann hafði stöðu fruminnherja 
hjá félaginu. Hinir tveir eru grunaðir 
um að hafa nýtt sér upplýsingar frá 
honum til að hagnast á viðskiptum 
með hlutabréf í félaginu.

Auk mannanna þriggja er félag-
ið Fastrek, sem hét áður VIP Travel, 
ákært í málinu en viðskiptin með 
hlutina voru gerð í nafni félags-
ins. VIP Travel var eitt sinn tengt 
kampavínsklúbbnum VIP Club en 
greiðslur til klúbbsins fóru í gegnum 
félagið.

Einn hinna ákærðu er fyrrverandi 
eigandi Fastreks. Sá var jafnframt 
áður rekstrarstjóri kampavíns-
klúbbsins Shooters sem nú er starf-
ræktur á sama stað og VIP Club var 
áður til húsa. Að endingu má nefna 
að sá maður var eitt sinn sakfelldur 
fyrir rekstur spilavítis í Skeifunni.

Fyrrgreindum forstöðumanni 
og rekstrarstjóra er í málinu gefið 
að sök að hafa í október og nóv-
ember 2015 nýtt VIP Travel til að 
kaupa hluti í Icelandair til þess eins 
að selja hlutina skömmu eftir að 
þriðja ársfjórðungsuppgjör félags-
ins var birt. Þeim er gefið að sök að 
hafa keypt sölurétt í júlí 2016 en þá 
veðjuðu þeir á móti á lækkun hluta-

bréfanna i kjölfar annars ársfjórð-
ungsuppgjörs þess árs.

Að endingu er forstöðumann-
inum og rekstrarstjóranum gefið að 
sök að hafa í janúar og febrúar 2017 
keypt sölurétt í félaginu og veðjað á 
að verð á hlutum í því myndi lækka 
í kjölfar afkomuviðvörunar sem 
birt var 1. febrúar það ár. Hagn-
aður mannanna af þessu á að hafa 

numið tæpum 25 milljónum króna. 
Rekstrarstjórinn á síðan að hafa 
hvatt þriðja manninn, sem ákærður 
er í málinu, til hins sama. Á hann að 
hafa keypt sölurétt og selt í félaginu 
sama dag og afkomuviðvörunin var 
gefin út. Á hagnaður vegna þessa að 
hafa numið rúmum 20 milljónum 
króna.

Mennirnir eru ýmist ákærðir fyrir 

innherjasvik eða hlutdeild í slíku 
broti. Þess er krafist af héraðssak-
sóknara að þeim verði gerð refsing 
auk þess sem fjármunir þeirra og 
félagsins Fastreks, alls að fjárhæð 
rúmlega 90 milljónir króna, verði 
gerðir upptækir.

Hvorki náðist í hina ákærðu né 
lögmenn þeirra í gær. Málið verður 
þingfest 28. júní. joli@frettabladid.is

Taldir hafa grætt um 61 milljón 
króna með svikum í Icelandair
Innherjasvikamál fyrrverandi forstöðumanns leiðakerfisstjórnunar Icelandair, auk tveggja annarra, verður 
þingfest í vikunni. Talið er að brot mannanna hafi staðið yfir í rúmlega sextán mánuði. Upptöku á rúmum 
90 milljónum króna er krafist í málinu. Einn hinna ákærðu var eitt sinn sakfelldur fyrir rekstur spilavítis.

Mennirnir eiga að hafa nýtt sér innherjaupplýsingar til að hagnast á  bréfum í Icelandair. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

DÓMSMÁL Landsréttur mildaði fyrir 
helgi dóm yfir Sigurði Dalmann 
Áslaugarsyni. Hann var dæmdur 
fyrir brot gegn blygðunarsemi, 
dreifingu kláms og ærumeiðingar.

Sigurður tók upp kynmök sín 
við annan karlmann og sendi efni 
úr upptökunni á tvo nafngreinda 
menn og þáverandi unnustu manns-
ins. Hann hlaut fimmtán mánaða 
fangelsi í Landsrétti en hafði fengið 
tveggja ára fangelsi í héraði.

Upphaf málsins má rekja til þess 

að brotaþoli var í skuld vegna fíkni-
efnaneyslu. Bað hann Sigurð um að 
lána sér fé og féllst hann á það gegn 
því að brotaþoli svæfi hjá sér. Tók 
síðan þau kynmök upp og geymdi 
upptökuna.

Skuldin var hins vegar ekki greidd 
og áttu mennirnir eftir að sofa oftar 
saman. Brotaþoli bar því við að ef 
hann yrði ekki við því yrðu mynd-
irnar af honum settar í dreifingu. 
Það var síðar gert þegar Sigurður 
sendi myndirnar á þáverandi unn-

ustu og barnsmóður brotaþolans í 
málinu.

„Þú veist vel hvaðan þetta er!! og 
í hvaða skipti.. ég á þetta live allt 
saman.. 10 min myndband, búinn 
að vera með camerur síðan það 
var ráðist inn heim til mín… ég á 
4 myndbönd sem ég hef geymt af 
okkur, ef að ég þyrfti að nýta þau 
einhvern tímann!!“ sagði í hótun 
Sigurðar til fórnarlambsins.

Sigurður á að baki brotaferil sem 
nær aftur til ársins 1995. Í héraði 

hafði refsing verið ákveðin með 
hliðsjón af eldri dómum sem hann 
hafði hlotið árin 2011, 2013 og 2014 
en honum hafði verið veitt reynslu-
lausn af eftirstöðvum refsingarinn-
ar. Landsréttur taldi hins vegar skil-
yrði þess að dæma eftirstöðvarnar 
upp ekki uppfyllt og stytti refsi-
tímann.

Þá var Sigurður dæmdur til að 
greiða fórnarlambinu 1,5 milljónir 
króna í miskabætur en upphæðin 
var 2 milljónir í héraði. – jóe

Fangelsisdómur fyrir klám, ærumeiðingar og blygðunarsemisbrot

Landsréttur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

TYRKLAND Recep Tayyip Erdogan 
lýsti í gærkvöldi yfir sigri í forseta-
kosningum í Tyrklandi. Á blaða-
mannafundi staðfesti hann að kosn-
ingaþátttaka hafi verið upp undir 90 
prósent, og kallaði kosningarnar í 
dag „kennslustund í lýðræði“. Þegar 
blaðið fór í prentun hafði Erdogan 
52,7 prósent atkvæða eftir að 95,5 
prósent hafa verið talin samkvæmt 
ríkisrekna fjölmiðlinum Anadolu. 
Ósamræmi var mikið í fjölmiðlum 
í Tyrklandi í gær en sjálfstæðir fjöl-
miðlar birtu aðrar tölur.

Stjórnarandstöðuflokkurinn CHP 
vildi ekki viðurkenna sigur Erdog-
ans í gærkvöldi.

Kosningarnar áttu að fara fram 
árið 2019 en Erdogan boðaði öllum 
að óvörum til kosninga fyrr á árinu 
eftir víðtækar stjórnarskrárbreyt-
ingar sem hann keyrði í gegn í kjölfar 
tilraunar til valdaráns. Breytingarnar 
færa forsetaembættinu meiri völd og 

Tyrkland færist með breytingunum 
nær forsetaræði.

Samhliða forsetakosningunum 
fara fram kosningar til þingsins 

í landinu og er flokkur Erdogans 
einnig í forystu þar og allt útlit fyrir 
að hann geti myndað meirihluta í 
þinginu. – tg

Erdogan áfram forseti Tyrklands

Stuðningsmenn Erdogans fagna á götum Istanbúl. NORDICPHOTOS/GETTY

SÁDI-ARABÍA Konur mega nú keyra bíl 
í Sádi-Arabíu í fyrsta sinn. Áður höfðu 
þó konur sem þegar höfðu ökurétt-
indi í öðrum ríkjum riðið á vaðið.

Breytingunni var lofað af krón-
prinsi Sádi-Araba, Mohammed bin 
Salman, sem hvatt hefur til víðtækra 
samfélagsbreytinga í átt að frjáls-
lyndi. Konur í Sádi-Arabíu fagna 
áfanganum, en baráttufólk fyrir 
auknum réttindum kvenna í ríkinu 
bendir á að enn séu konur með karl-
kyns forráðamann og þurfi leyfi hans 
til að vinna eða ferðast. – tg

Konur fá að aka  
í Sádi-Arabíu

Ung kona ekur fyrsta skipti í gær. 
NORDICPHOTOS/GETTY

SKÓLAR „Ein helsta ályktunin sem 
við hljótum að draga af þessari viða-
miklu könnun er sú að styðja þurfi 
betur við íslenska námsmenn því 
það er mikilvægt að þeir helgi sig 
náminu af fullum krafti,“ sagði Jón 
Atli Benediktsson, rektor Háskóla 
Íslands, við brautskráningu kandíd-
ata í Laugardalshöll í gær. Þar voru 
tæplega 2.000 nemendur úr grunn- 
og framhaldsnámi brautskráðir.

Jón Atli  sagði að samkvæmt 
könnun Eurostudent vinni íslenskir 
háskólanemar meira en nemendur 
í Evrópu og leggi harðar að sér. Þá 
séu þeir almennt eldri, eigi fleiri 
börn og séu líklegri til að vera í 
sambúð. „Íslenskir háskólanemar 
hafa líka meiri fjárhagsáhyggjur 
og njóta síður opinbers stuðnings í 
námi í formi lána eða styrkja,“ sagði 
rektor. – bg

Háskólanemar  
áhyggjufullir
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UMHVERFISMÁL Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson umhverfisráðherra vill 
hefja undirbúning kaupa á losunar-
heimildum fyrir Ísland sem fyrst.

Nú liggur fyrir að Íslendingar 
geta ekki staðið við skuldbindingar 
sínar gagnvart annarri samþykkt 
Kýótóbókunarinnar. Ísland skuld-
batt sig til að draga úr losun miðað 
við árið 1990 um fimmtung. Los-
unin hefur hins vegar verið stöðug 
síðan 2011.

Árið 2020 tekur Parísarsam-
komulagið við og þarf stórátak í 
umhverfismálum til að standast 
skuldbindingar.

„Miðað við stöðugleika losunar-
innar á undanförnum árum er ljóst 
að stjórnvöld og almenningur þurfa 
að grípa til róttækra aðgerða til 
þess að Ísland geti staðið við skuld-
bindingar sínar árið 2030. Tæki-
færi Íslands til samdráttar í losun 
felast að miklu leyti í að draga úr 
brennslu á jarðefnaeldsneyti í 
vegasamgöngum og fiskiskipum, 
vélum og tækjum, að draga úr losun 
frá jarðvarmavirkjunum, ásamt því 
að minnka úrgangsmagn,“ segir í 
ársskýrslu Umhverfisstofnunar sem 
gefin var út á dögunum.

Vinna við aðgerðaáætlun í lofts-
lagsmálum er einnig á eftir áætlun 
en hún átti að liggja fyrir á vor-
mánuðum. Vinnan er leidd af 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
en fulltrúar sex annarra ráðherra 
koma að vinnu verkefnisstjórnar. 

„Hún er í smíðum undir stjórn 
verkefnisstjórnar sem skipuð var 
fyrr í vetur. Ég vænti þess að fá til-
lögur frá henni á allra næstu vikum. 
Áætlunin verður áfangaskipt þann-
ig að strax verði ráðist í aðgerðir 
sem eru tilbúnar en undirbúningi 

Hefji undirbúning til að kaupa 
losunarheimildir fyrir Ísland
Íslendingar geta ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart Kyotobókuninni um losun gróðurhúsaloft-
tegunda. Umhverfisstofnun segir að grípa þurfi til róttækra aðgerða eigi Íslendingar að standa við skuldbind-
ingarnar árið 2030. Umhverfisráðherra segir Ísland neyðast til að kaupa losunarheimildir á næstu árum.

Ísland er eitt þeirra ríkja sem ná ekki að stemma stigu við losun sinni á gróðurhúsalofttegundum og þarf því að eyða 
hundruðum milljóna króna í náinni framtíð til kaupa á losunarheimildum fyrir mengun hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING „Í ljósaskiptum langrar 
ævi gekk hún bæ frá bæ eða barst 
með straumi,“ er letrað aftan á leg-
stein flökkukonunnar Vigdísar 
Ingvadóttur sem afhjúpaður var 
við Skeiðflatarkirkju daginn fyrir 
sautjánda júní.

Steinninn er afrakstur söfnunar 
sem Jóna Sigríður Jónsdóttir frá 
Litla-Hvammi og fimm aðrar brott-
fluttar vinkonur hennar og skóla-
systur úr Mýrdal stóðu fyrir til að 
heiðra minningu Viggu gömlu sem 
alþekkt var á sinni tíð þar í héraðinu 
fyrir flökkulíf sitt.

Jóna er ánægð með velheppnaða 
athöfn. Þrátt fyrir að einhverjir 
hefðu áhyggjur af því að tímasetn-
ingin, í miðjum leik Íslands við Arg-
entínu á HM í fótbolta, myndi draga 
úr aðsókninni, mættu um sextíu 
manns í Skeiðflatarkirkju. „Það var 

mjög góð stemming og sólin skein á 
okkur,“ segir Jóna.

Einn þeirra sem viðstaddir voru 
athöfnina er Sigurður Sigurðar-
son dýralæknir. Hann  segist  að 
jafnvel þótt hann hafi aldrei hittu 
Viggu gömlu hafi honum þótt vænt 
um þessa sérstöku förukonu.

„Tengdafaðir minn, Einar bóndi 
í Kaldrananesi, talaði hlýlega um 
hana og hún var velkomin alls 
staðar á ferðum sínum, enda lagði 
hún ekki fyrir sig að bera sögur á 
milli bæja, eins og sumir förumenn 
gerðu,“ segir Sigurður.

Séra Haraldur Kristjánsson, sókn-
arprestur í Vík, stýrði athöfninni 
og þrjár konur úr söfnunarhópnum 
fluttu ávörp. Inni í kirkjunni var 
sungið „Blessuð sértu sveitin mín“ 
en hjá legsteini Viggu gömlu söng 
hópurinn „Ó, Jesú, bróðir besti“. – gar

Sungu Ó, Jesú, bróðir besti yfir leiði Viggu gömlu

Legsteinn Viggu komin á sinn stað. Skólasysturnar Ólöf Eyjólfsdóttir, Rann-
veig Jónsdóttir, Jóna Sigríður Jónsdóttir, Erla Gerður Högnadóttir, Margrét 
Steina Gunnarsdóttir og Hrafnhildur Stella Stephens. MYND/SILJA ÁSTÞÓRSDÓTTIR

Ég vil hefja undir-

búning kaupa á 

heimildum sem fyrst þannig 

að Ísland sé í stakk búið til 

þess fyrr en á eindaga eftir 

fjögur til fimm ár.

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson

BLÖNDUÓS Í sumarblíðu á Norður-
landi hefur verktakafyrirtækið 
Húsherji hafist handa við að steypa 
grunninn að nýju gagnaveri Borealis 
Data Center sem á að rísa á svæðinu. 
Gert er ráð fyrir að húsið sjálft verði 
tekið í gagnið strax í haust og verði 
mikil lyftistöng fyrir atvinnulíf á 
svæðinu.

Borealis Data Center áformar 
að reisa nokkur hús á lóðinni sem 
þeir fengu úthlutaða og er fyrsta 
húsið aðeins byrjunin hjá fyrir-
tækinu. Magn raforku sem hægt er 

að kaupa ræður því að miklu leyti 
hversu stórt fyrirtækið getur orðið 
á svæðinu. Fyrsta húsið er um 650 
fermetrar að stærð og verður tekið 
í notkun innan nokkra mánaða. 
Áform eru uppi um að byrja á öðru 
húsi á þessu ári.

Steinunn Þorsteinsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Landsnets, segir 
Blönduós afar heppilega staðsetn-
ingu fyrir núverandi flutningskerfi 
til að taka á móti nýjum stórnot-
anda. „Flutningsgetan er með því 
betra sem gerist á landinu. Blönduós 

er góður staður fyrir aukna notkun 
til að nýta betur þá innviði sem eru 
til staðar í kerfinu í dag,“ segir Stein-
unn. „Almennt getum við sagt að ef 
horft er til 30 megavatta notkunar 
á svæðinu þá þurfi ekki að styrkja 
meginflutningskerfið þar sem 
núverandi innviðir geti tekið við 
þeirri aflaukningu.“

Björn Brynjúlfsson, framkvæmda-
stjóri Borealis, segir viðræður nú 
í gangi við raforkuframleiðendur 
um kaup á orku og þær viðræður 
gangi ágætlega. Hann segir starf 

fyrirtækisins geta haft mjög jákvæð 
áhrif á atvinnulíf á svæðinu þar sem 
þjónustuaðilar í héraði muni hafa 
nokkur umsvif í kringum gagna-
verið. „Það verður að segjast að 
vinnuafl á hvert megavatt er nokkuð 
hátt í gagnaverum en einnig verður 
nokkuð af útvistuðum verkefnum 
sem fyrirtæki taka að sér. Einnig 
erum við með heimaverktaka sem 
reisa húsin enda markmiðið einn-
ig að skila ábata til samfélagsins,“ 
segir Björn.
sveinn@frettabladid.is

Byrjað að reisa nýtt gagnaver  Borealis Data Center á Blönduósi

Fyrsta húsið af mörgum hýsir nýtt 
gagnaver. MYNÐ/RÓBERT DANÍEL JÓNSSON

haldið áfram fyrir aðrar aðgerðir,“ 
segir Guðmundur Ingi.

Guðmundur Ingi segir ekki fyrsta 
kost að kaupa losunarheimildir til 
að standast skuldbindingar sínar.

„Ríki geta gert þrennt til að 
standa við töluleg markmið sam-
kvæmt Kýótóbókuninni fyrir 
árið 2020, það er dregið úr losun, 
bundið kolefni úr andrúmslofti og 
keypt heimildir ef upp á vantar til 
að standast skuldbindingar. Það er 
sísti kosturinn að mínu mati,“ segir 
Guðmundur Ingi.

„Við munum þó væntanlega 
þurfa að kaupa heimildir vegna 

fyrri skuldbindinga, sem miðast við 
árið 2020, en hversu miklar liggur 
ekki ljóst fyrir að svo stöddu,“ bætir 
Guðmundur Ingi við. „Ég vil hefja 
undirbúning kaupa á heimildum 
sem fyrst þannig að Ísland sé í 
stakk búið til þess fyrr en á eindaga 
eftir fjögur til fimm ár. Ljóst er þó 
að fjárheimildir þarf fyrir slíkum 
kaupum.“

Norðmenn hafa á síðustu árum 
keypt nokkuð af einingum og til 
að jafna bókhald okkar Íslendinga 
myndi kostnaður við slík kaup 
hlaupa á hundruðum milljóna 
króna. sveinn@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Ofanbyggðarvegur 
frá Kópavogi til Hafnarfjarðar er 
eina leiðin sem hugsanlega gæti 
létt umferð af Reykjanesbraut og 
Hafnarfjarðarvegi. Þetta segir í nýrri 
greinargerð Vegagerðarinnar um 
framtíðarsýn stofnvega á höfuð-
borgarsvæðinu.

Í framtíðarsýninni er gert ráð fyrir 
að á stofnvegum verði öll gatnamót 
mislæg. Sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu undirbúa Borgar-
línu. Í skýrslunni segir, án þess að 
Borgarlína sé nefnd á nafn:

„Ef kostnaður vegna vega á höfuð-
borgarsvæðinu er ætlaður af ríkisfé 
er ljóst að sveitarfélögum ber að 
hafa samráð um legu og útfærslu 
þeirra. Vegagerðin leggur mikla 
áherslu á að skipulagsvinna á og 
við vegi í umsjá hennar verði ekki 
unnin án hennar aðkomu.“ – bg

Vegagerðin 
vill mislæg 
gatnamót

Gatnamót Kringlumýrarbrautar og 
Miklubrautar. FRÉTTABLAÐIÐVALLI

DÝR Hin níu ára gamla Zsa Zsa varð 
í gær hlutskörpust í árlegri keppni 
um ljótasta hund heimsins. Eig-
andi Zsa Zsa, Megan Brainard, fær 
að launum andvirði rúmlega 160 
þúsund íslenskra króna.

Keppnin fer fram árlega í Peta-
luma í Kaliforníuríki í Bandaríkjun-
um og dregur að sér keppendur víðs-
vegar að. Zsa Zsa og Brainard komu 
til að mynda alla leið frá Minnesota 
til að taka þátt í keppninni.

Keppendur eru af öllum stærðum 
og gerðum en flestir eiga það sam-
eiginlegt að hafa farið illa út úr 
genalottóinu eða orðið fyrir skakka-
föllum á lífsleiðinni. Eigendur þeirra 
ganga með þá eftir rauðum dregli 
þar sem dómarar gefa þeim einkunn 
fyrir ljótleika. – jóe

Tíkin Zsa Zsa 
krýnd ljótasti 
hundur heims

Zsa Zsa er ekki fríð. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Þeir fá þó 

iðulega bágt 

fyrir; að vera 

kallaðir hyski 

er ekki 

endilega það 

versta sem 

þeir verða að 

þola.

 

Hvers vegna 

tekst okkur 

ekki að 

manna 

starfsstéttir 

sem gegna 

lykilhlutverki 

í heilbrigðis- 

og velferðar-

þjónustu hér 

á landi?

Nær daglega berast fréttir af „mönnunarvanda“ 
innan heilbrigðiskerfisins. Um langvarandi og 
alvarlegan vanda er að ræða. Hvers vegna tekst 

okkur ekki að manna starfsstéttir sem gegna lykilhlut-
verki í heilbrigðis- og velferðarþjónustu hér á landi? 
Lítum á nokkrar nærtækar ástæður.

Í fyrsta lagi tekur launasetning þessara stétta almennt 
ekki nógu vel mið af menntun þeirra, sérfræðiþekk-
ingu og þróun starfanna. Fagstéttir þar sem konur eru í 
meirihluta eru enn að berjast fyrir viðurkenningu á sér-
fræðiþekkingu sinni og ábyrgð innan heilbrigðiskerfis-
ins. Ástæðurnar liggja djúpt í samfélaginu og furðulega 
erfitt er að uppræta gamaldags hugsunarhátt í garð 
kvennastétta. Í öðru lagi búa margir heilbrigðisstarfs-
menn við ófullnægjandi starfsumhverfi. Augljósasta 
dæmið er húsnæðiskostur Landspítalans, sem er gam-
all, úr sér genginn og jafnvel heilsuspillandi. Í þriðja lagi 
virðist engin stefna vera til um það hvernig manna eigi 
þessar mikilvægu stéttir til framtíðar. Nýjasta dæmið er 
aðsókn í hjúkrunarfræðinám við HA. Hún er margföld 
þau pláss sem skólinn getur boðið vegna fjárhagsramm-
ans sem honum er settur. Þannig er lokað á þau sem þó 
vilja leggja fyrir sig nám í heilbrigðisgeiranum.

Í ljósi þessa og m.t.t. öldrunar þjóðarinnar undir-
rituðu þrír ráðherrar í ríkisstjórn Íslands sérstaka 
yfirlýsingu við gerð kjarasamninga aðildarfélaga BHM 
við ríkið í febrúar sl. Þar kemur fram að greina skuli 
mannaflaþörf í heilbrigðiskerfinu til næstu 5–10 ára og 
fullvinna heilbrigðisstefnu stjórnvalda. Í yfirlýsingunni 
er einnig kveðið á um að umbætur á starfsumhverfi og 
kjörum heilbrigðisstarfsmanna ríkisins verði gerðar í 
samráði við aðildarfélög innan BHM.

Ég ætla að fullyrða hér að yfirlýsingin hafi vegið 
þungt þegar félagsmenn aðildarfélaga BHM samþykktu 
kjarasamningana í vetur, enda löngu tímabært að 
áætla mönnun heilbrigðiskerfisins til langs tíma. Miklu 
skiptir að forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og fjár-
mála- og efnahagsráðherra skili því sem hér var lofað 
áður en sest verður að samningaborði á ný árið 2019.

Mannaflaspá fyrir 
heilbrigðiskerfið

Þórunn Svein-
bjarnardóttir
formaður BHM

Það er undurfagurt á Ströndum. Um það 
efast enginn sem þangað kemur og fyrsta 
hugsun ætti því ekki að vera: Hér er 
kominn tími til að virkja!

Þegar fréttir berast af virkjanaáform-
um, eins og Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði 

á Ströndum, þá er beinlínis skylt að staldra við og 
íhuga vandlega hvort verið sé að taka rétta ákvörðun. 
Það er skiljanlegt að íbúar Vestfjarða telji margir 
hverjir að möguleikar á uppbyggingu felist í virkj-
unum. Virkjun á þessu svæði myndi hugsanlega leysa 
skammtímavanda, en getur þó engan veginn verið 
töfralausn. Lykilspurningin er hvort það flokkist sem 
hagstæður samningur að fórna ægifagurri náttúru 
fyrir stundargróða. Flestir ættu að svara því neitandi.

Stundum er talað eins og í góðu lagi sé að fórna 
náttúruperlum sem fáir hafa séð. Þar sem þær eru 
svo mörgum huldar er látið eins og þær séu ekki til á 
landakortinu. Viðkvæðið er: Það kemur aldrei neinn 
á þetta svæði. Þegar athygli er síðan vakin á svæðinu 
og fólk sækir staðinn heim grípur um sig pirringur 
meðal virkjanasinna og sumir þeirra bregðast við 
með því að tuða um lattelepjandi elítuna í 101, sem 
viti ekkert um hvað hún er að tala. Það eru alls kyns 
aðferðir til að gera lítið úr málstað fólks, þar á meðal 
að uppnefna það.

Umhverfissinnar finnast um allt land og þeim 
þykir innilega vænt um náttúru þessa lands, það á 
líka við um þá lattelepjandi. Við lifum í veröld þar 
sem maðurinn er upptekinn af því að eyða umhverfi 
sínu, mengar borgir og fyllir höfin af plasti um leið og 
hann ypptir öxlum þegar honum er bent á skaðann. 
Þeir sem vilja snúa þessari þróun við og láta sér annt 
um náttúruperlur eru að berjast góðri baráttu. Þeir 
fá þó iðulega bágt fyrir; að vera kallaðir hyski er ekki 
endilega það versta sem þeir verða að þola.

Sumar baráttuaðferðir umhverfissinna hafa 
reyndar ekki verið skynsamlegar, eins og þegar 
hópur fólks flutti lögheimili sitt í Árneshrepp á 
Ströndum rétt fyrir kosningar, án þess að hafa þar 
fasta búsetu. Þeir einstaklingar ætluðu að hafa áhrif 
á úrslit kosninga í hreppnum þar sem virkjanafram-
kvæmdir eru helsta deilumálið. Þessi gjörð hlaut 
að ögra íbúum Árneshrepps og því lítt til árangurs 
fallin. Þvert á móti bauð hún upp á spennu og átök 
við hið litla sveitarfélag. Aðgerð Tómasar Guðbjarts-
sonar læknis og félaga hans sem hafa birt myndir 
af svæðinu sem þarna er undir er mun skynsam-
legri. Myndir geta sannarlega sagt meira en mörg 
orð. Sá sem sér mynd af Drynjanda, 70 metra háum 
fossi sem mun nánast þurrkast upp verði af virkjun, 
hlýtur að fyllast miklum efasemdum um þessar 
virkjanaframkvæmdir, nema honum standi hjartan-
lega á sama um náttúru þessa lands.

Það gleymist alltof oft hvílík verðmæti felast í nátt-
úruperlum landsins. Þar er ekki um að ræða gróða 
sem er mælanlegur í Kauphöllinni, enda verðmætið 
mun mikilvægara en svo. Náttúruperlur verða ein-
faldlega ekki metnar til fjár.

Sönn verðmæti

Formannsstólar
Það er ekki aðeins rætt um HM 
í Rússlandi á samfélagsmiðlum 
þessa dagana. Leiti maður 
nógu langt getur maður rekist á 
umræður um nefndir og ráð borg-
arstjórnar. Í einum slíkum þræði 
er þeirri spurningu velt upp hví 
enginn fulltrúi minnihlutans sé 
formaður neins staðar þótt slíkt 
tíðkist til að mynda á Alþingi. 
Dóra Björt Guðjónsdóttir, 
oddviti Pírata og forseti borgar-
stjórnar, sagði slíkt fásinnu enda 
væri nefndarformennska sam-
bærileg ráðherrastól á þingi. Þá 
hefði aldrei komið fram bón frá 
minnihlutanum um formennsku 
í nokkru ráði eða nefnd. Þá væri 
engin hefð fyrir slíku.

Hefðirnar
Það liggur hins vegar fyrir að 
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, odd-
viti Viðreisnar og forseti borgar-
ráðs, hefur ítrekað sagst vilja 
gott samstarf við minnihlutann. 
Einnig eru fordæmi fyrir því 
að fulltrúi minnihlutans hafi 
fengið embætti en Hanna Birna 
Kristjánsdóttir var til að mynda 
forseti borgarstjórnar í meiri-
hlutatíð Samfylkingar og Besta 
flokksins. Þá vöktu fulltrúar 
minnihlutans máls á því við 
borgarstjóra og forseta borgar-
ráðs hvort ekki væri rétt að 
þeir fengju formennsku líkt og 
tíðkast á þingi. Dóra virðist því 
ekki hafa sagt ósatt en hún sagði 
hins vegar ekki allt saman. 
joli@frettabladid.is
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Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Í aðdraganda síðasta leiks 
íslenska landsliðsins, á móti 
Nígeríu – sem er leikur sem 
við viljum ábyggilega flest 
gleyma – skapaðist nokkuð 
athyglisverð umræða um kyn-

líf og fótbolta. Heimir Hallgrímsson 
og Aron Einar fyrirliði voru spurðir 
að því á blaðamannafundi hvort ríkt 
hafi kynslífsbann hjá íslenska lands-
liðinu. Þeir urðu svolítið kindarlegir 
í framan en náðu að bjarga í horn 
með því að eyða hálfpartinn talinu. 
Í HM stofunni á RÚV sátu svo þrír 
karlmenn og roðnuðu þegar kven-
kynsþáttastjórnandi bryddaði upp á 
umræðu um þetta sama mál. Finnst 
ykkur þetta vandræðalegt? spurði 
hún. Svarið var óljóst.

Ég túlkaði svör Heimis og Arons á 
þann veg að kynlífsbann væri ekki 
raunin. Strákarnir og makar þeirra 
mega gera það sem þau vilja. Í 
eftirleik Nígeríuleiksins tók Heimir 
enn frekar af skarið í merkilegum 
ummælum um fótbolta og tilgang 
lífsins. Þar benti hann á, eftir að 
blaðamaður hafði gefið í skyn að 
Íslendingar hafi verið full afslapp-
aðir í aðdraganda leiksins – hittandi 
konur sínar – að það væri margt 
mikilvægara í lífinu en fótbolti. Fjöl-

skyldan væri til dæmis mikilvægari 
en fótbolti. Vafalítið hafa hörðustu 
fótboltabullurnar sopið hveljur 
við þessar hugleiðingar landsliðs-
þjálfarans.

Eru makar bögg?
Einhvers staðar undirliggjandi í 
kúltúrnum í kringum fótbolta lifir 
sú kenning góðu lífi að best sé að 
leikmenn séu algerlega lausir við 
maka sína í aðdraganda stórátaka. 
Spurningarnar til Heimis endur-
spegla þetta hugarfar. Hið allt-
umlykjandi álitamál sem hér blasir 
við er auðvitað það, hvort makar 
séu álitnir bögg. Er óttinn sá, að ef 
konurnar væru mikið með strák-
unum myndu þær tuða of mikið 
í þeim? „Hvenær ætlarðu að slá 
grasið heima, Gylfi?“ „Er nú ekki 

komið nóg af þessum boltaleik í 
bili, Birkir minn.“ „Það er gat á sokk-
unum þínum, Hannes.“ „Hringdu í 
mömmu þína, Aron.“ Eða eru þetta 
hættulegar konur? Myndu þær tæla 
strákana út á lífið, í syndsamlegt líf-
erni holdsins freistinga? Hvísla svo 
lostafullum orðum í eyrað á þeim, 
að strákarnir gætu ekki einbeitt sér 
í marga daga á eftir? Er hræðslan 
sú, að ef konurnar væru mikið að 
koma myndu strákarnir algjör-
lega missa stjórn á sér og hætta að 
nenna að spila fótbolta? Eru þeir, 
af einhverjum – blessunarlega þó 
ekki Heimi, greinilega – álitnir svo 
grunnir? Nánast skepnur?

Lífseig mýta
Þetta er skrítið. Auðvitað skilur 
maður vel að það er algjörlega 

nauðsynlegt að hafa reglu á lífinu 
þegar tekist er á við stóra og erfiða 
áskorun. Það er mikilvægt að fara 
snemma að sofa, borða vel og hvíl-
ast. Ná að róa hugann. Ég sé hins 
vegar ekki að maki manns þurfi 
endilega að vera hindrun í þessu. 
Þvert á móti. Ákaflega margir, þar 
á meðal ég, sækja kraft til makans, 
styrk og hvatningu. Ég er viss um 
að strákarnir gera það líka. Ég veit 
satt að segja ekki hvernig ég kæmist 
í gegnum helstu áskoranir lífsins án 
eiginkonu minnar. Þetta finnst mér 
einmitt vera ein helsta pælingin 
með sambandi. Að eiga sér náinn 
lífsförunaut sem skilur mann og 
styður.

Ég myndi ekki endilega telja 
það skynsamlegustu leiðina fyrir 
íþróttafólk til að komast í gegnum 
þrekraunir að vera uppi á hótelher-
bergi að spila tölvuleiki. Kynlíf með 
makanum væri uppbyggilegra. Það 
er viss mýta hér undirliggjandi, sem 

er nokkuð sterk í menningunni. 
Hún er sú að kynlíf fyrir keppnir sé 
einfaldlega skaðlegt. Sú mýta nær 
aftur til Forn-Grikkja. Þar var því 
trúað, að ef keppandi væri sveltur 
um kynlíf myndi baráttuþrek hans 
aukast.

Rannsóknir styðja hins vegar 
ekki þessa kenningu. Í yfirgrips-
mikilli könnun vísindamanna við 
Oxfordháskóla á þátttakendum í 
Londonmaraþoninu árið 2000 kom 
í ljós að þeir keppendur sem höfðu 
stundað kynlíf kvöldið áður voru 
að meðaltali 5 mínútum fljótari í 
mark en hinir. Fjölmargar aðrar 
rannsóknir – sem reyndar hafa 
aðeins verið gerðar á karlmönnum, 
sem er merkilegt – hafa leitt í ljós 
að kynlíf hefur engin slæm áhrif á 
frammistöðu íþróttamanna nema 
reyndar ef það er stundað innan 
við tveimur tímum fyrir keppni. Ég 
efast um að það sé mikið að gerast í 
tilviki strákanna.

Að vinna Króatíu
Svo er það þetta með tilgang lífsins. 
Að eitthvað sé merkilegra en fót-
bolti. Hvernig vinnum við Króatíu? 
Kannski svona: Að strákarnir finni 
einmitt kraftinn og stuðninginn 
frá sínum nánustu, konum sínum, 
börnum og foreldrum. Að þeir þakki 
þeim alla trúna og hvatninguna með 
því spila sinn besta leik í lífinu, frá 
hjartanu. Fyrir þau. Því það er rétt 
sem Heimir segir. Fjölskyldan er 
mikilvægari en fótbolti. Frá henni 
sprettur hún yfirleitt, þessi aukaorka 
sem allir þurfa, þessi stóra ástæða til 
að vinna stærstu afrekin. Vonandi er 
kynlífsbann hjá Króötum.

Er hræðslan sú, að ef kon-

urnar væru mikið að koma 

myndu strákarnir algjörlega 

missa stjórn á sér og hætta að 

nenna að spila fótbolta? Eru 

þeir, af einhverjum – blessun-

arlega þó ekki Heimi, greini-

lega – álitnir svo grunnir? 

Nánast skepnur?

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 
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www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070
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www.ib.is
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RENAULT KANGOO
DÍSIL, 1,5 L, 90 HESTÖFL.
NÚ Í FYRSTA SINN SJÁLFSKIPTUR

Verð: 2.379.000 kr. án vsk.
2.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 5,0 l/100 km*

RENAULT KANGOO RAFBÍLL
NÝ STÆRRI RAFHLAÐA - 33 KWH

UPPGEFIN DRÆGNI 270 KM**

Verð: 3.750.000 kr. 
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RENAULT KANGOO
TVÆR NÝJUNGAR

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði og ríkulegum búnaði. 
Nú bjóðum við tvær spennandi nýjungar á þessum vinsæla sendibíl. 
Kangoo með dísilvél og sjálfskiptingu og Kangoo EV með stærri rafhlöðu.

www.renault.is

100% RAFMAGN

Stórhættulegar konur
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INNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG, GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA OG HANDFARANGUR.

KANARÍ 3.–10. JÚLÍ

CORONA BLANCA
VERÐ FRÁ 72.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 svefn-
herbergi. Verð frá 87.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MALLORCA  8.–15. JÚLÍ

VISTA CLUB
VERÐ FRÁ 71.700 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  íbúð með 1 svefn-
herbergi. Verð frá 95.700 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALBIR 22.–30. JÚLÍ

ALBIR PLAYA
VERÐ FRÁ 84.700 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  tvíbýli með 
morgunverð. Verð frá 105.700 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MALLORCA 1.–8. JÚLÍ

HOLIDAY PARK
VERÐ FRÁ 69.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  íbúð með 1 svefnherbergi.  
Verð frá 95.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

KANARÍ 14.–21. ÁGÚST

ABORA CATARINA
VERÐ FRÁ 126.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  tvíbýli ALLT INNIFALIÐ.  
Verð frá 151.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

KANARÍ 10.–17. JÚLÍ

IFA BUENAVENTURA
VERÐ FRÁ 94.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  tvíbýli með HÁLFU FÆÐI.  
Verð frá 109.700 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALBIR 19.–27. ÁGÚST

HOTEL KAKTUS
VERÐ FRÁ 77.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  tvíbýli með HÁLFU FÆÐI.  
Verð frá 93.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALMERÍA 12.–19. JÚLÍ

PIERRE VACANCES
VERÐ FRÁ 74.900 KR.

Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í  íbúð með 2 svefnherbergjum.  
Verð frá 104.700 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

TENERIFE 21.–28. ÁGÚST

HOVIMA SANTA MARIA
VERÐ FRÁ 73.700 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  íbúð  með 1 svefnherbergi og HÁLFU 
FÆÐI. Verð frá 93.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

VINSÆL 
GISTING

VINSÆL 
GISTING

ÍSLENSK 
FARARSTJÓRN 

SKOÐUNARFERÐIR  Í BOÐI
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ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGI | 585 4000 | UU.IS

NÁNAR Á URVALUTSYN.IS
OG HJÁ FERÐARÁÐGJÖFUM Í SÍMA 585 4000

ALMERÍA 5.–12. JÚLÍ

ROC GOLF TRINIDAD
Frábærlega staðsett fjögurra stjörnu hótel við ströndina í Roquetas de 
Mar. Skemmtilegur garður með tveimur útisundlaugum, gengið er beint 
niður á ströndina frá hótelinu. Fjöldi verslana og veitingahúsa eru í 
nágrenninu. Fullkomið umhverfi fyrir fjölskyldur og pör til þess að eiga 
góðar stundir saman.

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  tvíbýli ALLT INNIFALIÐ.  

Verð frá 127.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

 LÚ
XUS 

BARN-
VÆNT

KÚBA 10.–17. NÓVEMBER

FALLEG & KYNNGIMÖGNUÐ
VERÐ FRÁ 348.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. Mikið innifalið, nánar í ferðalýsingu.

GRÉTA GUÐJÓNSDÓTTIR
FARARSTJÓRI

SÉR
FER

Ð

TOSKANA 23.–30. OKTÓBER

FERÐ FYRIR SÆLKERA 
VERÐ FRÁ 178.900 KR.

Verð á mann m.v. 3 fullorðna. Mikið innifalið, nánar í ferðalýsingu.

HJÖRDÍS HILDUR 
JÓHANNSDÓTTIR

FARARSTJÓRI

SÉR
FER

Ð

COSTA BLANCA 19.–26. OKTÓBER

ASIA GARDENS MEÐ LÓLÓ
VERÐ FRÁ 229.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna. Mikið innifalið, nánar í ferðalýsingu.
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LÓLÓ RÓSENKRANZ
FARARSTJÓRI



FÓTBOLTI Þrátt fyrir afbragðs 
frammistöðu gegn Argentínu í 
fyrsta leik Íslands á HM þurfti Emil 
Hallfreðsson að gera sér að góðu að 
sitja á bekknum allan tímann gegn 

Nígeríu á föstudaginn. Eftir að hafa 
leikið leikkerfið 4-4-1-1 gegn Arg-
entínu breytti landsliðsþjálfarinn 
Heimir Hallgrímsson yfir í 4-4-2 
fyrir leikinn gegn Nígeríu og fórnaði 
Emil fyrir annan framherja.

„Það var auðvitað fúlt að vera á 
bekknum. Það er alltaf fúlt að vera 
á bekknum, sama hvar það er,“ sagði 
Emil þegar hann sat fyrir svörum á 
blaðamannafundi í Kabardinka í 
gær ásamt Kára Árnasyni. „Það var 
búið að ákveða fyrirfram að breyta 
um leikkerfi og spila með tvo fram-
herja. Ég var tilbúinn að koma inn 
og er tilbúinn í næsta leik ef þarf. 
Liðið gengur fyrir og það er enginn 
leikmaður hjá okkur of stór til að 
vera á bekknum.“

Íslenska liðið hélt til Rostov við 
Don í gær. Það æfir á Rostov Arena 
í dag og á morgun er svo komið að 
leiknum mikilvæga gegn Króatíu, 

sem Ísland hefur mætt svo oft á 
síðustu árum. Til að ná markmiði 
sínu, að komast í 16-liða úrslit, 
þurfa Íslendingar að vinna Króata 
og treysta á að Argentínumenn 
vinni Nígeríumenn á sama tíma, þó 
ekki stærra en íslenska liðið vinnur 
það króatíska sem er þegar komið 
áfram og svo gott sem búið að vinna 
riðilinn.

Zlatko Dalic, þjálfari Króatíu, 
hefur gefið það út að hann muni 
gera nokkrar breytingar á byrjunar-
liði sínu fyrir leikinn gegn Íslandi, 
m.a. til að koma í veg fyrir að leik-
menn sem hafa fengið gult spjald 
fari í leikbann fyrir 16-liða úrslitin. 
Króatíski hópurinn er hins vegar 
breiður og góður eins og Kári sagði 
á blaðamannafundinum í gær.

„Þetta er frábært lið. Það hefur 
ekki of mikil áhrif á þá þótt þeir 
breyti byrjunarliðinu því þeir eru 

með góða leikmenn sem leika í 
góðum liðum á bekknum,“ sagði 
Kári. „Við þurfum að spila mjög vel 
til að eiga möguleika.“

Miðvörðurinn öflugi segir að 
frammistaðan gegn Nígeríu hafi 
ekki verið alslæm en fyrsta markið 
hafi breytt leiknum.

„Skipulagið riðlaðist full mikið 
og ég veit ekki af hverju. Við vorum 
alveg með þá í fyrri hálfleik þar sem 
þeir áttu ekki skot á markið. Fólk 
talar eins og við eigum að vinna 
Nígeríu. Það er ekki einn maður 
í liðinu sem hugsaði þannig. Við 
hugsuðum að við gætum unnið 
Nígeríu og ætluðum að gera það 
en þetta er engu að síður stórþjóð í 
fótbolta. Við hugsuðum ekki að við 
værum það góðir að við myndum 
rústa Nígeríu og halda svo í næsta 
leik. Það var ekki þannig,“ sagði Kári 
að lokum. ingvithor@frettabladid.is

Þurfum að spila mjög vel til 
þess að eiga möguleika á sigri

FÓTBOLTI Kári Árnason, miðvörður 
íslenska landsliðsins, fór fögrum 
orðum um næsta andstæðing 
Íslands, Króatíu, á blaðamanna-
fundi fyrir æfingu landsliðsins í 
Kabardinka í gær. Íslenska lands-
liðið ferðaðist til Rostov við Don í 
gær en Ísland mætir Króötum þar á 
þriðjudaginn í lokaleik D-riðilsins. 
Ísland er ekki lengur með örlögin í 
eigin höndum fyrir lokaumferðina 
en króatíska liðið er búið að koma 
sér upp úr riðlinum og getur því leyft 
sér að hvíla lykilleikmenn og þá sem 
eru á hættusvæði vegna spjalda.

Verður þetta fimmta viðureign 
liðanna á síðustu fimm árum en til 
þessa hefur Ísland unnið einn leik, 
Króatía tvo en einum lauk með 
markalausu jafntefli. Hefur Ísland 
aðeins skorað eitt mark í leikjunum 
fjórum en Ísland þarf líklegast að 
skora einhver mörk á morgun til að 
halda lífi.

„Við höfum spilað oft gegn þeim 
á síðustu árum og þekkjum þá 
vel, þeir eru með frábæran hóp og 
byrjunarliðið er gríðarlega sterkt. 
Þeir eru komnir áfram og það er 
talað um að þeir ætli að hvíla leik-
menn en það hefur ekki mikil áhrif 
á gæðin,“ sagði Kári og hélt áfram:

„Þeir eru með mikil gæði í öllum 
leikmannahópnum, á bekknum eru 
menn sem koma úr stórliðum. Þeir 
munu verða gríðarlega erfiðir and-
stæðingar þó að einstaklingsgæðin 
muni kannski aðeins minnka.“

Kári bjóst við því að þeir gætu 
farið alla leið í úrslitaleikinn og 
unnið mótið.

„Þeir eru með ógnvænlegt lið á 
pappírnum, mikið af stórstjörnum 
sem geta unnið hvaða andstæðing 
sem er á sínum degi. Ég hef lítið velt 
því fyrir mér en þeir eiga vissulega 
möguleika á að vinna mótið,“ sagði 
Kári. – kpt

Þetta króatíska lið getur farið alla leið

Kári Árnason verst hér Lionel Messi í leik Íslands og Argentínu í riðlinum. Kári 
var eins og klettur í vörn íslenska liðsins i þeim leik. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

HM 2018 í Rússlandi í gær 

F-riðill

Mexíkó - Suður-Kórea 2-1
1-0 Carlos Vela (víti) (26.), Javier Hernandez 
(66.), 2-1 Heung-Min Son (90.).

Þýskaland - Svíþjóð 2-1
0-1 Ola Toivonen (32.), 1-1 Marco Reus (48.), 
2-1 Toni Kroos (90.).

G-riðill

Belgía - Túnis 5-2
1-0 Eden Hazard (víti) (6.), 2-0 Romelu Luk-
aku (16.), 2-1 Dylan Bronn (18.), 3-1 Romelu 
Lukaku (45.), 4-1 Eden Hazard (51.), Michy 
Batshuayi (90.), 5-2 Whabi Khazri (90.). 

England - Panama  6-1
1-0 John Stones (6.), Harry Kane (víti) (22.), 
3-0 Jesse Lingard (36.), 4-0 John Stones 
(40.), 5-0 Harry Kane (víti) (45.), 6-0 Harry 
Kane (62.), 6-1 Felipe Baloy (78.).

H-riðill

Japan - Senegal 2-2
0-1 Sadio Mané (11.), 1-1 Takashi Inui (34.), 
2-1 Moussa Wague (71.), 2-2 Keisuke Honda 
(78.).

Kólumbía - Pólland  3-0
1-0 Yerri Mina (40.), 2-0 Radamel Falcao 
(70.), 3-0 Juan Cuadrado (75.).

FÓTBOLTI Þrjú lið eiga möguleika á 
að komast áfram úr B-riðli heims-
meistaramótsins í knattspyrnu 
karla. Spánn og Portúgal eru jöfn að 
stigum með fjögur stig á toppi rið-
ilsins, en Spánverjar eru á toppnum 
þar sem liðið hefur betri marka-
tölu en nágrannar sínir. Spánn og 
Portúgal gerðu jafntefli í leik sínum 
í fyrstu umferðinni. 

Íran er svo enn með í baráttunni 
um sætin tvö í 16 liða úrslitunum, 
en liðið hefur þrjú stig í þriðja sæti 
riðilsins. Íran leikur við Portúgal í 
lokaumferðinni sem fram fer klukk-
an 18.00 í kvöld. Spánn mætir Mar-
okkó sem er úr leik á sama tima - hó 

Úrslitin ráðast í 
B-riðli í kvöld

Kári Árnason og félagar 
í íslenska landsliðinu 
eru meðvitaðir um 
styrkleika Króata, næstu 
andstæðinga Íslendinga 
á HM. Emil Hallfreðsson 
tók vonbrigðunum yfir 
að sitja á bekknum gegn 
Nígeríu með stóískri ró 
og segist vera klár fyrir 
leikinn gegn Króatíu á 
morgun.
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SPORT
Stjarna dagsins á

HM 2018
Toni Kroos kom Þýskalandi til 
bjargar þegar hann skoraði sigur-
mark liðsins gegn Svíþjóð í leik 
liðanna í F-riðli mótsins á laugar-
daginn. Allt leit út fyrir að ríkjandi 
heimsmeistarar væru að koma sér 
í erfiða stöðu fyrir lokaumferðina 
með jafntefli gegn sænska liðinu.

Staðan var jöfn þegar uppbótar-
tími leiksins var við það að renna 
sitt skeið en þá fengu Þjóðverjar 
aukaspyrnu í þröngu skotfæri. 
Kroos lagði boltann til hliðar til 
þess að víkka skotgeirann og bolt-
inn var stöðvaður fyrir hann. Hann 
gerði sér lítið fyrir og smurði bolt-
anum upp í samskeytin og tryggði 
þýska liðinu mikilvæg þrjú stig. 
Þetta var 13. landsliðs-
mark Kroos í 88. lands-
leiknum hans.

Þýskaland og Svíþjóð 
eru jöfn að stigum með 
sams konar marka-
tölu fyrir lokaum-
ferðina, en  þar 
mætir  þýska 
liðið Suður-
Kóreu og Sví-
þjóð leikur við 
Mexíkó.   

Kári Árnason og Emil Hallfreðsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi sem haldinn var í gær í aðdraganda leiksins gegn Króatíu. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 



KYNNINGARBLAÐ

Lífsstíll

 M
Á

N
U

D
A

G
U

R
   

 2
5.

 J
Ú

N
Í 2

01
8

„Framleiðsla á serótóníni minnkar eftir því sem sólarljós og birta er minni og sýnt hefur verið fram á að það kallar fram neikvæðar hliðar á skapferli okkar. 
Vellíðan og einbeiting minnkar en depurð, pirringur og vonleysi eykst.“ MYND/SIGTRYGGUR ARI

Veðrið hefur áhrif 
Páll Jakob Líndal, doktor í umhverfissálfræði, segir rigningu og sól hafa 
áhrif á líðan fólks. Langvarandi rigning getur gert fólk þreytt og einbeit-
ingarlaust en sólin ýtir undir hreyfingu og almenna vellíðan. 

VEISLUÞJÓNUSTA

Sjá úrval veislubakka
á www.joifel.is 



ferðamanna á Djúpavogi. Þar er 
stórbrotin náttúra, tignarleg fjöll, 
fagur sjór og mikil víðátta. Þótt 
rannsóknin væri hvorki stór né 
umfangsmikil gaf hún ákveðnar 
vísbendingar, eins og t.d. að eftir 
því sem vindur jókst, því síður 
taldi fólk að umhverfið stuðlaði 
að vellíðan. Það virtist sem aukinn 
vindur drægi úr heilsubætandi 
áhrifum þessa tilkomumikla lands-
lags. Sömu sögu var að segja um 
Austfjarðaþokuna. Eftir því sem 
þokan jókst á Djúpavogi þá dró 
það úr þeirri tilfinningu fólks að 

umhverfið væri heilsubætandi. Það 
er skiljanlegra því í þéttri þoku sést 
minna af landslaginu,“ segir Páll. 

Vont veður er niðurdrepandi  
Fleira en veðurfar hefur áhrif 
á hvernig fólki líður. Notalegt 
umhverfi leikur þar einnig stórt 
hlutverk. „Gróður á borð við tré 
og runna hefur almennt jákvæð 
áhrif á líðan og ýtir undir það sem 
kallast sálfræðileg endurheimt, 
sem þýðir í raun að hlaða batt-
eríin í dagsins önn. Við það verður 
fókusinn betri, skapið léttara og 
ákveðnar hormónabreytingar eiga 
sér stað sem auka vellíðan,“ upp-
lýsir Páll. 

Hann bendir á að samspil 
umhverfis, veðurfars og vellíðunar 
hafi ekki verið skoðað mikið sem 
ein heild hér á landi og skiplag og 
hönnun á umhverfi á Íslandi mætti 
í ríkari mæli taka mið af veðurfar-
inu. „Við sjáum að það hafa verið 
gerð grundvallarmistök í þessum 
efnum, líkt og í kringum turninn 
við Höfðatorg. Þar myndast vind-
strengir og fólk tekst beinlínis á 
loft í miklu roki.“  

Spurður hvort skynsamlegt væri 
að huga að gróðursetningu og trjá-
rækt til að draga úr vindi segir Páll 
það vera eina leið til að skapa logn. 

„Gróður hefur t.d. breytt veðurfari 
í borginni talsvert mikið en þetta 
snýst líka um hönnun, hvar hús eru 
staðsett, hvernig þau snúa, hversu 
há þau eru og hvernig hægt er að 
skapa skjól.“ 

Páll og kollegar hans við 
Háskólann í Reykjavík vinna að 
áhugaverðu verkefni sem heitir 
Cities that Sustain Us og þar er 
notaður gagnvirkur sýndarveru-
leiki til að rannsaka sálfræðileg 
áhrif umhverfis á fólk. „Við höfum 
stigið fyrstu skrefin í því að hag-
nýta þessa nálgun í skipulagsgerð 
á Djúpavogi, þannig að við erum 
með frumgerð af miðbæjarsvæð-
inu á Djúpavogi þar sem við höfum 
bætt inn elementum, t.d. húsum 
og bryggjum, til að leyfa fólki að 
upplifa þær framtíðarpælingar sem 
skipulagið gerir ráð fyrir. Einnig 
höfum við búið til nákvæma eftir-
líkingu af Kænuvogi og Dugguvogi 
í Reykjavík, sem við erum að nota í 
þessu samhengi,“ upplýsir Páll.

Horfa á jákvæðu hliðarnar 
Páll hefur búið í Sydney Ástralíu 
og í Uppsölum í Svíþjóð og kynnst 
öðru veðurfari en því íslenska. 
Hann segir að veðrið í Sydney sé 
mjög ákjósanlegt, þar verði hvorki 
þrúgandi heitt né ísjökulkalt. „Þótt 

ótrúlegt sé verður maður samt 
þreyttur á góðu veðri og sólskini. 
Ég neita því ekki að ég var farinn 
að sakna íslenska veðurfarsins og 
þeirra síbreytilegu veðrabrigða 
sem maður upplifir á Íslandi.“ 

Spurður hvort eitthvað sé 
hægt að gera til að hressa sig við í 
rigningartíð segir hann að ljósa-
meðferð geti hentað þeim sem 
eru virkilega þjáðir. „Hver og einn 
þarf að líta í eigin barm og muna 
að horfa á jákvæðu hliðarnar. 
Þótt það sé þungskýjað og rigning 
er samt margt gott við að búa á 
Íslandi. Hér er hreint loft, falleg 
náttúra, gott samfélag og heilt á 
litið hefur fólk það gott. Ég hvet 
fólk til að fókusa á það sem er upp-
byggilegt og slá því ekki föstu að 
sumarið sé bara búið,“ segir Páll. 

Hvað samfélagsmiðla varðar 
segir Páll enga ástæðu til að snið-
ganga vini sem pósta myndum 
úr sól og sælu, eða frá heims-
meistaramótinu í knattspyrnu sem 
nú stendur yfir í Rússlandi. „Mér 
finnst að maður eigi að fagna því 
að einhverjir hafi tækifæri til að 
vera þar sem veður er gott og senda 
þeim góða strauma. Svo finnur 
maður sjálfur leiðir til að gera líf 
sitt áhugavert og spennandi,“ segir 
hann að lokum. 

„Gróður 
hefur t.d. breytt 
veðurfari í 
borginni talsvert 
mikið en þetta 
snýst líka um 
hönnun, hvar 
hús eru staðsett, 
hvernig þau 
snúa, hversu 
há þau eru og 
hvernig hægt er 
að skapa skjól.“  
segir Páll. MYND/
SIGTRYGGUR ARI

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

NÝSKÖPUN Á ÍSLANDI
Blaðið er unnið að hluta í samstarfi við Rannís og Tækniþróunarsjóð.

Ætlum við þar að sýna þá grósku sem er í íslenskri nýsköpun og kynna það sem vel hefur farið af stað á 
síðastliðnum árum.

Í blaðinu gefst nýsköpunar fyrirtækjum færi á að kynna sína starfsemi og vöruþróun.  
Um leið er blaðið öflugur auglýsingamiðill fyrir fyrirtæki og stofnanir sem bjóða 
nýsköpunarfyrirtækjum upp á ýmiskonar vörur eða þjónustu.

Boðið er upp á hefðbundin auglýsingahólf sem og umfjallanir sem eru settar upp af blaðamanni okkar í 
góðu samráði við auglýsanda.
Stór dreifing og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til ákjósanlegra markhópa.

Fimmtudaginn 4. júlí mun Fréttablaðið gefa út aukablaðið 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 512-5442

Veðrið hefur ekki beinlínis 
leikið við landsmenn á suð-
vesturhorninu það sem af 

er ári og margir orðnir langeygðir 
eftir sól og hlýrra sumri. Páll Jakob 
Líndal er doktor í umhverfissál-
fræði og sérfræðingur í mati á 
sálfræðilegum áhrifum umhverfis 
á heilsu og vellíðan. Hann segist 
vel skilja að fólk sé almennt orðið 
þreytt á rigningu og þrái sólina. 

„Veðrið hefur mikil áhrif á fólk 
og hvernig því líður en auðvitað 
snýst vellíðan um marga þætti sem 
spila saman. Hér á höfuðborgar-
svæðinu hefur verið þungt yfir og 
rignt lungann úr síðustu vikum og 
mánuðum. Ef það er sett í sam-
hengi við skapferli og almenna 
líðan hefur verið sýnt fram á að 
veðrið hefur áhrif á hormónafram-
leiðslu og framleiðslu á taugaboð-
efnum,“ segir Páll og nefnir sér-
staklega melatónín og serótónín í 
því sambandi. 

„Melatónín er hormón sem 
hefur áhrif á svefninn og það 
fer eftir birtustigi hversu mikið 
líkaminn framleiðir af því. Með 
minni birtu eykst framleiðsla á 
melatóníni og því getum við orðið 
syfjaðri ef það er alltaf þungbúið 
og lítið um sólarljós. Bjartar nætur 
geta einnig truflað nætursvefninn, 
þannig að þetta bítur svolítið í 
skottið á sér. Nætursvefninn má 
þó bæta með því að draga vel fyrir 
gluggana eða nota myrkvunar-
tjöld. Eins er það með serótónín 
sem oft kallast „hamingjuhormón“ 
en er taugaboðefni sem líkaminn 
framleiðir. Framleiðsla á seró-
tóníni minnkar eftir því sem 
sólarljós og birta er minni og 
getur það kallað fram neikvæðar 
hliðar á skapferli okkar. Vellíðan 
og einbeiting minnkar en depurð, 
pirringur og vonleysi eykst. Þetta 
hangir allt saman,“ segir Páll og 
heldur áfram: 

„Við sáum t.d. öll hvernig 
stemningin hér á suðvesturhorn-
inu breyttist síðasta miðvikudag 
þegar sólin skein og það hlýnaði í 
veðri. Allir voru svo innilega glaðir. 
Við þekkjum það líka að í góðu 
veðri er verslunum og opinberum 
stofnunum gjarnan lokað fyrr en 
vanalega svo starfsfólk geti farið út 
í sólina. Við förum almennt meira 
út þegar veðrið er gott, það eykur 
hreyfingu sem hefur áhrif til hins 
betra á skapið og skapar meiri 
vellíðan.“ 

Vindur hefur áhrif á geðið
Páll segir að vindur hafi líka áhrif 
á geðheilsuna. „Sértaklega ef við 
erum ekki vel upplögð. Þá eykur 
vindurinn á neikvæðar tilfinn-
ingar. Fyrir nokkrum árum gerði 
ég, ásamt öðrum, könnun á meðal 

Hver og einn þarf 
að líta í eigin barm 

og muna að horfa á 
jákvæðu hliðarnar. Þótt 
það sé þungskýjað og 
rigning er samt margt 
gott við að búa á Íslandi. 
Ég hvet fólk til að fókusa 
á það sem er uppbyggi-
legt og slá því ekki föstu 
að sumarið sé bara búið.
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Fasteignamarkaðurinn ehf., 
sími 570-4500, kynnir virkilega 
glæsilega 212 fermetra efri 

hæð, „penthouse“, með tvennum 
þaksvölum og einstöku útsýni í 
vönduðu og klæddu fjórbýlishúsi 
auk 30,8 fermetra bílskúrs. Bílskúr-
inn afhendist með epoxy á gólfi eða 
sambærilegu efni.

Eignin er innréttuð á afar vand-
aðan og smekklegan máta. Aukin 
lofthæð og innfelld lýsing í steyptri 
loftaplötu í stórum hluta íbúðar-
innar. Íbúðin er á efri hæð hússins 
og frá henni nýtur óviðjafnanlegs 
útsýnis yfir sjóinn, yfir Álftanes, 
Garðabæ til suðurs, Bláfjöllin og 
austur að Hengli. Aukin lofthæð 
er í eigninni og gólfsíðir gluggar að 
hluta.

Mjög stór forstofa, flísalögð 
og með fataskápum með renni-
hurðum. Gengið er upp á efri hæð 
úr forstofu um fallegan teppalagðan 
og bjartan stiga. Gestasnyrting. Þrjú 
svefnherbergi. Stórt baðherbergi 
með baðkari og sturtu. Hjónaher-
bergi er mjög stórt með fataher-
bergi inn af með innréttingum. Úr 
hjónaherbergi er útgengi á svalir til 
austurs og suðurs.

Samliggjandi stofur, stórar og 
bjartar með gólfsíðum gluggum til 
suðurs og útgengi á svalir til vesturs 
og suðurs. Eldhús, opið við stofu, 
parketlagt og með mjög fallegum 
hvítum innréttingum með kvars á 
borðum, góðum búrskáp, inn-
byggðri uppþvottavél, vönduðum 
tækjum og tvöföldum ísskáp.

Lóðin er fullfrágengin. Innan-
gengt er í rúmgóðan bílskúr úr for-

stofu en tvö bílastæði eru á lóðinni. 
Íbúðin er á frábærum og rólegum 
útsýnisstað þaðan sem stutt er í 
skóla, leikskóla, sundlaug Kópavogs 
og aðra þjónustu.

Allar nánari upplýsingar veittar á 
skrifstofu Fasteignamarkaðarins 
ehf. í síma 570-4500 eða á netfang-
inu fastmark@fastmark.is.

Glæsileg hæð í Kópavogi

Glæsileg íbúð er til sölu við Kópavogsbraut.

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

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

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

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 fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Háaleitisbraut 41 - 4-5 herb. 
108 fm. endaíbúð á 3. hæð.  Tvennar svalir til suðurs og vesturs með frábæru útsýni.  4 
svefnherbergi  og björt stofa.  Nýlega máluð og laus til afhendingar.  
Opið hús í dag, mánud. 25. júní  kl 17:30-18:00 
Nánari uppl. veitir Bogi s: 6993444

Brúnastekkur – Einbýli 
Einbýli með góðum leigutekjum og miklum möguleikum. Fimm svefnh., tvö baðh., rúmgott 
eldhús, tvær stórar stofur og skáli með arin og útgengi á verönd.  Tvær 2ja herb. íbúðir á 
jarðhæð auk studioíbúðar.  Eign með mikla nýtingar- og tekjumöguleika! 
Nánari uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953.

Hraunbær 102C - 3ja herb. með bílskúr.  
90 fm. íbúð ásamt 25 fm. bílskúr sem er í leigu og gefur tekjur. Eldhús og baðherbergi 
með nýlegum innréttingum. Geymsla innan íbúðar og einnig í sameign. Suðursvalir með 
nýrri svalalokun. Verð 37,9 M. 
Opið hús á morgun, þriðjudag 26. júní kl 17:15-17:45.
Nánari uppl. veitir Jón í s: 777-1215. 

Krummahólar - Góð 3ja herb.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa með útgengi á suðurverönd og garð. Baðherbergi 
með tengi fyrir þvottavél og þurrkara.  Stæði í bílageymslu. Falleg og vel skipulögð eign. 
V:39,9M. Opið hús á þriðjudag kl. 17:15 - 17:45.   
Uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953

Reykjahlíð -  Hæð 
Rúmgóð björt og vel skipulögð 133 fm. hæð með sérinngangi og útgangi á hellulagða 
verönd.  Íbúðin er mikið endurbætt.  Þrjú góð svefnherbergi og stór stofa.  Góður bak-
garður.  Nánari uppl. veitir Bogi s: 699-3444 

Flestir velja gott Heimili
Óskum eftir samheldnum íslenskum fasteignum á söluskrá okkar sem þola sóknartilþrif 
suðlægra vinda með tilheyrandi úrkomu. Við veitum góða þjónustu á traustum grunni 
sem leiðir til hagstæðra úrslita.  Allar upplýsingar í síma 530-6500

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali



Fallegt 190,0 fm einbýlishús á einni hæð við Nesbala á Seltjarnarnesi. Innbyggður bílskúr. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, opið 
vinnuherbergi, arinstofu, sjónvarpshol, tvö herbergi, fataherbergi, þvottahús og tvö baðherbergi. Mjög góð staðsetning. Húsið getur 
verið laust fljótlega. V. 79,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 26. júní milli 16:45 og 17:15.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Glæsileg mikið endurnýjuð 110,1 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Stóragerði 30. Eignin skiptist m.a. í anddyri/hol, þrjú svefnherbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. Eldhúsið var fært inn í stofu og algjörlega endurnýjað. Baðherbergið er einnig nýstandsett. Suðursvalir 
eru útaf stofu. Mjög góð staðsetning. Stutt í skóla, verslanir og alla helstu þjónustu.  V. 48,9 m.
Opið hús fimmtudaginn 28. júní milli 17:00 og 17:30
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

NESBALI 7
170 SELTJARNARNES

STÓRAGERÐI 30
108 REYKJAVÍK

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

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

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við 
Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og 
vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu 
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl. Laus við kaupsamning. 
V. 46,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Vorum að fá í sölu samtals 179,6 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjöl-
býlishúsi við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og 
geymsla í kjallara. Stór stofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö bað-
herbergi. Svalir útaf stofu. V. 57,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 27. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
HVASSALEITI 26
108 REYKJAVÍK

4ra herb. 85,7 fm vel skipulögð íbúð á 4. hæð í vel staðsettu fjöl-
býlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. Stofa og þrjú herbergi. Svalir. 
Íbúðinni fylgir 6,5 fm herbergi í kjallara með sameiginlegu bað-
herberbergi með sturtu. V. 35,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 16:30 og 17:00. 
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. 
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Falleg töluvert endurnýjuð samtals 170 fm 5 herb. sérhæð með 
bílskúr. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö baðherbergi, 
þvottahús og fjögur herbergi. Svalir. Góð staðsetning. 
V. 64,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LAUGARNESVEGUR 108
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÁLFHEIMAR 13
104 REYKJAVÍK

Falleg og vönduð 68 fm íbúð  á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi við Skógarveg 12 í Reykjavík. Íbúðin er 2ja herbergja og fylgir henni stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Geymsla í kjallara. Rúmgóðar svalir eru frá stofu. 
Íbúðin er með vönduðum innréttingum og fallegum gólfefnum. Frábær staðsetning. Örstutt í verslanir og þjónustu. V. 45,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Mjög falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herb. íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýlishúsi við Rjúpnasali. Sér inng. af svalagangi. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, geymslu og forstofu. Tvær geymslur eru einnig í kjallara. Fallegt útsýni. Sameiginleg lóð með leik-
tækjum. Mjög góð staðsetning. Stutt er í verslanir og alla helstu þjónustu. V. 44,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

SKÓGARVEGUR 12
103 REYKJAVÍK

RJÚPNASALIR 2
201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

58,8 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð við Víkurás. Stofa og rúmgott her-
bergi. Svalir útaf stofu. Mjög snyrtileg sameign. Til afhendingar 
við kaupsamning. V. 29,5 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

2ja herb. 90,2 fm íbúð í lyftuhúsi á 6. hæð. Suðursvalir. Glæsilegt 
útsýni. Húsvörður er í húsinu. Laus við kaupsamning. Mikil sam-
eign, m.a. líkamsræktaraðstaða og heitur pottur og starfrækt er 
hárgreiðslustofa og snyrtistofa í húsinu. V. 49,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 17:30 og 18:00.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. 
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Mjög falleg 120,1 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð með miklu útsýni 
í góðu húsi. Stofa, borðstofa, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Fallegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. 
V. 48,5 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

3ja herb. samtals 159,4 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu 
hæðum) í lyfthúsi við Skúlagötu. Íbúðin er skráð 138,8 fm og 
bílskúrinn 20,6 fm. Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Einstaklega 
glæsilegt sjávarútsýni og fjallasýn. Tvennar svalir. V. 67,9 m. 
Opið hús miðvikudaginn 27. júní milli 16:15 og 16:45.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. 
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 

VÍKURÁS 1
110 REYKJAVÍK

SLÉTTUVEGUR 17 - 55 ÁRA OG ELDRI
103 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.

KRISTNIBRAUT 37
113 REYKJAVÍK

SKÚLAGATA 40A - 60 ÁRA OG ELDRI
101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS



Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl., löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 2525

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

3ja herb. 97,4 fm íbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu/borðstofu og tvö herbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Sér verönd. V. 42,9 m.
Opið hús mánudaginn 25. júní milli 17:30 og 18:00.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Mjög góð 3ja herb. endaíbúð á 4. hæð í fallegu vel staðsettu fjöl-
býli í vesturbænum ásamt góðu aukaherbergi í risi með aðgangi 
að snyrtingu, samt. ca. 90 fm. Útsýni. Fín sameign. Örstutt í Há-
skólann og miðbærinn í göngufæri. V. 43,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
NAUSTABRYGGJA 12
112 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
BIRKIMELUR 6
107 REYKJAVÍK

Snyrtileg 4ra herb. 109 fm íbúð á 9. hæð auk 23,4 fm bílskúr. Mikið útsýni er úr íbúðinni. Miklar endurbætur hafa verið á ytra byrði 
hússins. Húsvörður er í húsinu. V. 53,9 m. Opið hús mánudaginn 25. júní milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.

Glæsileg ný 154,5 fm þakíbúð á 5. hæð við Kópavogstún (íbúð 502). Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Tvennar svalir. Eignin er fyrir 
60 ára og eldri. Glæsilegt útsýni. Frábær staðsetning. Stutt í verslanir og alla helstu þjónustu. Verð 99,9 millj. Einnig er til sölu 136,7 fm 
þakíbúð í sama húsi (íbúð 501). Verð 92,9 millj. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

Glæsileg 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi við Borgartún. Auk þess fylgir stæði í bílageymslu. Glæsilegar samliggjandi stofur, 
sólskáli, eldhús, tvö herbergi, fataherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofa. Tvennar svalir. Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. 
V. 76,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

SÓLHEIMAR 23
104 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSTÚN 9 - 60 ÁRA ELDRI
200 KÓPAVOGUR

BORGARTÚN 30A
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Jaðarleiti Hlíðarendi
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í 
borginni. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri 
við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg 
útivistarsvæði.

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið 
er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu. 
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað 
fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur 
fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum 
íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.
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Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

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

OPIÐ HÚS 
MIÐVIKUDAGINN

27. JÚNÍ
KL. 17-18

Stærð íbúða 35,3 fm - 160 fm

Verð frá 28,9 millj.
Áætluð afhending í júní 2018

Stærð frá 57 fm – 112 fm.

Verð frá 39,8 millj.

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Opið hús í Jaðarleiti 6 í sýningaríbúð

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN

25. JÚNÍ
KL. 17-18



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 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
Fallegt og vel skipulagt 229,6 fm. einbýlishús á 

tveimur hæðum við Engimýri í Garðabæ að með-

töldum 43,1 fm. bílskúrs. Stofa/borðstofa með 

útgengi í garðskála.  Rúmgott sjónvarpshol. Fjögur 

herbergi. Gróin lóð með miklum trjágróðri.  Verönd 

til suðurs. Mjög góð aðkoma er að húsinu og 

stæði fyrir marga bíla á hellulögðu upphituðu plani. 

Verð 79,9 millj.

Frábær staðsetning í grónu hverfi, stutt  í skóla, 
leikskóla og aðra þjónustu.

 gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á  

 sundin og yfir borgina.

 Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun á lóð. 

 glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við högg 

 

 myndhöggvara.

 

 herbergjum. Gólfsíðir gluggar.

 verönd til suðvesturs og heitur pottur með skjól 

 girðingu. 

Verð 99,9 millj.

Engimýri 13 – Garðabæ.

Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 18.15 – 18.45  
Björt og vel skipulögð 146,4 fm. efri sérhæð að 

meðt. bílskúr og geymslu í góðu steinsteyptu 

stofu sem er með stórum gluggum til suðurs og 

vesturs. Fjögur góð herbergi. Eldhús með gluggum 

til norðurs og vesturs. Nýlega er búið að mála 

glugga á suður- og vesturhlið hússins. Skipt var 

bílskúrshurð. 

Verð 58,9 millj.
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð í 
grónu hverfi á Kársnesi. Stutt í skóla, leikskóla, 
verslanir og sundlaug.

Íbúðin er hæð og ris ásamt sér þvottahúsi í kjallara. 

Búið er að endurnýja baðherbergi. Falleg nýleg 

-

fyrir 8 árum síðan. 

Verð 53,9 millj.

Frábær staðsetning þar sem miðbærinn er í 
göngufæri.

geymslu við Frostafold í Grafarvogi.  Íbúðinni fylgir 

23,6 fm. bílskúr. Svalir eru til suðurs og gluggar í 

þrjár áttir.  Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð. 

Rúmgóð og björt borð- og setustofa með útgengi 

nýtur útsýnis. Eldhús er opið við borðstofu. Tvö 

svefnherbergi. Skipt hefur verið um gler í stærstum 

hluta íbúðarinnar.   

Verð 44,9 millj.

Holtagerði 20 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Þórsgata. 4ra herbergja íbúð – hæð og ris.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

svefnherbergi. Stofa og borðstofa með stórum 

gluggum til suðvesturs. Bjart eldhús með fallegri 

eikar innréttingu.  Tvennar svalir til suðursvesturs 

og norðausturs.  í vel viðhöldnu fjórbýlishúsi. Sam-

eiginlegur inngangur með efri hæð. 

Verð 64,9 millj.         
Örstutt í skóla, íþróttasvæði og verslun. 

Björt og vel skipulögð 124,2 fm. íbúð á 3. hæð að 

meðtaldri sér geymslu. Íbúðin er með rúmgóðum 

svölum til suðvesturs og sér bílastæði í bíla-

geymslu. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til 

vesturs og norðurs. Fallegt útsýni að Skarðsheiði, 

-

bergi inn af eldhúsi. Gengið er inn í íbúð af opnum 

stigapalli með glerlokun að hluta. 

Verð 51,9 millj.
Stutt í Salaskóla, Salalaug, Kórinn íþróttasvæði 
og Golfklúbb Garðabæjar.

Melhagi 17.  5 herbergja hæð. Tvennar svalir.

Lómasalir – Kópavogi. Mjög góð 4ra herbergja íbúð.Frostafold 23. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 4 herbergja, 129,4 fm. efri sérhæð 

stórum gluggum til suðurs og vesturs. Gott endur-

Bílskúr stendur í bílskúrslengju í enda botnlanga 

nálægt húsi. 

Verð 41,9 millj.

á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjöl-

innréttingar og eyja með gashelluborði. Baðher-

Úr stofu er útgengi á svalir til suðurs. Gólfefni eru 

snyrtileg.  

Verð 35,9 millj.

Fagrakinn 27 – Hafnarfirði. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

Holtsgata. 2ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Leiruvegur 2. 

Skemma/ véla- og verkfærageymsla og vot-
heysturn.  246,4 fm. að stærð með mikilli lofthæð. 

Leiruvegur 2A -

Leiruvegur 2B.Um er að ræða 2,1 ha. landskika 

Leiruvegur 8.  Um er að ræða 1,2 ha. landskika 

6 á milli landskika.

Lögbýli norðan Leirvogsár auk þriggja nærliggjandi landskika.

Óskum eftir 2ja -3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í Salahverfi eða Smárum Kópavogi.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið
62,9 millj.Verð :

Aratún 26
210 Garðabær

Heillandi  mikið endurnýjað parhús á hornlóð

115 fm og möguleiki á stækkun

Nýtt glæsilegt eldhús og gestasnyrting

Mjög opið og bjart og mikil lofthæð í stofu

Góð tenging við stóran fallegan garð

Þvottahús með aukainngangi

Funafold 24
112 Reykjavík

Ljósakur 9
210 Garðabær

Hvassaleiti 101
103 Reykjavík

87,9 millj.

109,5 millj.

Verð :

Verð :

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr  

Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm
Nýtt eldhús og mikil lofthæð

Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Þvottahús og mjög góðar geymslur
Sjónvarpsherbergi og bókastofa

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 
bílskúr og þaksvölum. 
Húsið er samtals 223,1fm, þar af 28,2fm bílskúr. 
Húsið var byggt 2007, en innréttað árið 2011. 
Öll innanhússhönnun var unnin af GASSA arkitekter  
í Danmörku.  Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar.
Á jarðhæð er forstofa, 3 herbergi, sjónvarpsherbergi, 
gestasnyrting, þvottaherbergi, stórt baðherbergi  
og bílskúr. 
Á annari hæð er aðalrýmið, eldhús, borðstofa,  
og stofa með fallegu útsýni, ásamt útgengi út  
á 50 fm suður-þaksvalir.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. júní kl. 17:15 - 17:45

82,9 millj.Verð :

Einstaklega fallegt endaraðhús skráð hjá 
FMR 228,3 fm

Vandað hefur verið til alls frá fyrstu tíð

Gunnar Hansson hannaði húsið

Garður rúmgóður með stórum palli og viðar 
göngustígum

Bílskúrinn innréttaður sem herbergi  
með bað aðstöðu

senn miðsvæðis

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. júní kl. 18:00 - 18:30

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

Falleg hæð  
Samtals 97 fm að stærð  
Að viðbættu tæplega 50 fm rislofti  
Þrjú svefnherbergi  
Tvískipt stofa  
Tvennar svalir

46,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 115,5 fm 4-5 herbergja 
enda íbúð á 2. hæð með suð/vestur svölum  
Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað, 
þvottahús og geymslu 

56,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur

s. 780 2700

101 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm  
 

á efstu hæð í nýlega endurbættu steinhúsi  
á þessum vinsæla stað í Reykjavík  
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 
Samtals er eignin því 102,4 fm

45,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjallavegur 6 

s. 893 9929

104 Reykjavík

Falleg 105 fm íbúð á efstu hæð 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi 
Björt stofa með suðurgluggum 
Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 
Gott útsýni 

52,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtsgata 41 

s. 695 5520

101 Reykjavík

.       

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 1. júlí kl. 14:00 - 16:00

Tværi íbúðir undir sama þaki !  
Glæsilegt 120 fm heilsárshús  
7 svefnherbergi með gestahúsi  
Heitt og kalt vatn, heitur pottur  
Rúmlega 5000 fm eignarland  
Tilvalið fyrir stórfjölskylduna  
Eigandi opnar hlið og sýnir  

Skógarás 3
311 Skorradalur

.       

Verð frá: 59,9 millj.

SÖLUSÝNING
miðvikudaginn 27. júní kl. 17:00 - 17:30

Í einkasölu  
stórar og fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir  
Nýtt lyftuhús, einstakt útsýni og staðsetning 
Íbúðirnar eru 134 fm og 153 fm að stærð 
Öll rými rúmgóð  
Opin og falleg stofu og eldhúsrými,  
Tvennar svalir eða verandir  
Svefnherbergi og baðherbergi stór  
Innréttingar frá Ormsson  
Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum og 
tilbúnar til afhendingar

Austurkór 98
203 Kópavogur

4 íbúðir  

óseldar

Falleg 76 m 
3ja herbergja íbúð 2. hæð  
Frábær staðsetning

41,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Baldursgata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Glæsilegt útsýni Falleg 4ra herbergja 
útsýnisíbúð á tveimur hæðum 
Stórar stofur og hátt til lofts 
Svalir í suð-vestur

Tilboð óskast

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur

s. 897 0634

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Hverfisgata 94 
101 Reykjavík

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

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

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

Hverfisgata 94 er glæsilegt nýtt fimm hæða 
lyftuhús með verslunar og veitingarýmum á 
fyrstu hæð og 38 íbúðum í á 2. - 5. hæð.

Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja  
59 - 186 fm að stærð.        Verð frá 42,0 millj.

Glæsilegar nýjar íbúðir 
á besta stað í miðborginni



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Mjög góð 5 herbergja endaíbúð 142,2 fm  
Aðeins þrjár íbúðir í stigaganginum  
Hús nýtekið í gegn að utan  
Fjögur svefnh. og þvottahús innan íbúðar  
Nýtt baðherbergi og góð gestasnyrting  
Stórar suðursvalir

51,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laufvangur 18

s. 773 6000

220 Hafnarfjörður

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í Torfufelli 29 
2ja herbergja 57 fm  
Búið að klæða húsið  
Stutt í alla helstu þjónustu

25,3 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Torfufell 29

s. 899 5856

111 Reykjavík

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á 6. hæð í 
nýbyggingu Eigin er skráð hjá FMR 81,7 fm  
Lyftuhús  Suður svalir  
stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu  
 Vandaðar innréttingar frá Brúnás  
Afhending við kaupsamning  
Einstök staðsetning á rólegum stað

53,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Fallegt og vel byggt 53 fm heilsárshús  
Til viðbótar er um 8 fm áhaldageymsla  
Kalt vatn og rafmagnskynding  

 
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti  
Innbú utan persónulegra muna fylgir

21,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Arkarholt

s. 695 5520

311 Borgarhreppur

Falleg og vel um gengin endaíbúð á efri hæð  
Gott innra skipulag, samtals 116,6 fm  
Stórt og bjart stofu og eldhúsrými,  
Fallegt útsýni  
Tvö góð svefnherbergi, 
sér baðherbergi innaf hjónaherbergi  
Þvottahús er sér innan íbúðar

56,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Maltakur 3B

s. 899 1178

210 Garðabær

Glæsileg íbúð 2ja herbergja í  
nýbyggingu Tvennar svalir  
Stærð 108,3 fm auk stæðis í bílageymslu  
Vandaðar innréttingar frá Brúnás  
Afhending við kaupsamning  
Í nánd við iðandi og fjölbreytt borgarlíf

54,8 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum  

ásamt bílskúr  
Húsið er alls 2134 fm - Fimm svefnherbergi  
Möguleiki á að loka alveg á kjallara  
og leigja út

64,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jófríðarstaðavegur 

s. 778 7272

220 Hafnarfjörður

Glæsilegt einbýlishús alls 259,1 fm  
á einstakri útsýnislóð innst í botnlanga  
í Kópavogi  
Sérsmíðaðar innréttingar - granít borðplötur  
Heitur pottur og góður pallur

149,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagraþing

s. 775 1515

203 Kópavogur

Fín 4 herbergja 107 fm íbúð  
við Háaleitisbraut  
Þrjú góð svefnherbergi,  
þvottahús innaf eldhúsi  
Geymsla í kjallara

44,4 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háaleitisbraut 153

s. 778 7272

103 Reykjavík

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Vel skipulögð íbúð í hjarta Vesturbæjar
4 herbergja  -  80 fm
Nýlegt eldhús og gólfefni
Góð staðsetning þar sem stutt er  
í skóla, alla helstu þjónustu og iðandi 
mannlíf miðbæjarins

44,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur 41

s. 899 5856

107 Reykjavík

584,6 fm gistiheimili við Smáragötu 16  
og Sóleyjargötu, áður Tékkneska sendiráðið  
Eignin skiptist í 14 svefnherbergi á  
fjórum hæðum auk 27 fm bílskúrs  
Baðherbergin eru svipað mörg  
og svefnherbergi  

275,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Smáragata 16

s. 775 1515

101 Reykjavík

  
gildir til 2022

Risíbúð með 2 svefnherbergjum  
Baðherbergi með baðkari  

23,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melholt 6

s. 775 1515

220 Hafnarfjörður

Hlýlegt 38,5 fm sumarhús í Þrastarskógi
2 svefnherbergi með kojum
eldhús og stofa samliggjandi
Rafmagn, kalt vatn og hitað vatn
Sundlaug og Golfvöllur á svæðinu

14,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öndverðarnes

s. 775 1515

801 Selfoss

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt, vel skipulagt og mikið 

endurnýjað 325 fermetra  

einbýlishús á tveimur hæðum  

 

Fjögur svefnherbergi

3 stofur 

3 baðherbergi

98,5 millj.Verð :

Heiðarás 18
110 Reykjavík



Með þér alla leið

.       

Verð: 38,8 millj.

OPIÐ HÚS

íbúð 302

Falleg 4ra herbergja íbúð að stærð 94,6 fm 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Nýtt gólfefni 

 
og íþróttamannvirki í göngufæri 

Laus strax

Suðurvangur 12
220 Hafnarfjörður

.       

Verð: 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. júní kl. 17:00 - 17:30

Glæsileg 3-4 herbergja íbúð á 2. hæð 
Eignin er skráð 125 fm, íbúðin sjálf er 99 fm 
og stæði í bílageymslu 26 fm 

Þvottaaðstaða innan íbúðar 
Sérgeymsla í kjallara fylgir 
Stæði í upphitaðri bílageymslu  
með þvottastæði

Kringlan 87
103 Reykjavík

.       

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. júní kl. 17:00- 17:30

Fallegt 188 fm einbýli með bílskúr  
Frábær staðsetning örstutt frá 
Gundagerðisgarði  
Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi  
Bjartar góðar stofur  
Nýuppgert bað og þvottahús í kjallara  
Möguleiki á aukaíbúð  

Melgerði 5
108 Reykjavík

.       

Verð: 68,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. júní kl. 17:00 - 17:40

Nýlegt, vel skipulagt raðhús á einni hæð í 

4 góð svefnherbergi 

Góð timburverönd og suðurgarður 

Vogatunga 92
270 Mosfellsbær

.       

Verð: 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. júní kl. 17:00 - 17:30

Laufásveg 6 skrá FMR 101,5 fm  
Frábær staðsetning / Eignarlóð  
Sér afnotaréttur, afgirtur  
Sérinngangur frá garði / Laufskáli 9,3 fm 
Íbúðin er innréttuð á mjög smekklegan máta  
Fimm íbúða hús  
Heitur pottur í garði í sameign allra

Laufásvegur 6
101 Reykjavík

.       

Verð: 40,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. júní  kl. 17:00 - 17:30

Snyrtileg fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð 
Eignin er 96,1 fm  
Þrjú svefnherbergi  
Suðursvalir  
Sérgeymsla í kjallara  
Sameiginlegt þvottaherbergi  
og hjólageymsla

Stóragerði 24
108 Reykjavík

.       

Verð: 58,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26. júní kl. 17:30 - 18:00

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum  
Fjölskylduvænt hverf  
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig  
pallur til norðurs  
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum  
Stórar bjartar stofur með útgengt út á 
afgirtan skjólgóðan pall  
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 
Einstakt tækifæri til að eignast  
notalegt sérbýli
Laus strax

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

.       

Verð: 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 25. júní kl. 17:00 - 17:30

Góð og vel staðsett 3ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð auk herbergis í kjallara í góðu 
fjölbýli þar sem nýlega hefur verið skipt  

 
verið klæddur

Sólvallagata 74
101 Reykjavík

.       

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. júní  kl. 17:00 - 17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð  
miðsvæðis í Reykjavík í vel viðhöldnu 
fjölbýlishúsi, ásamt bílskúr 
3 góð svefnherbergi og stór stofa  
Nýleg tæki í eldhúsi  
Nýlega er búið að steina húsið að utan  
Tvennar svalir, til norðurs og suðurs

Stóragerði 6
108 Reykjavík

.       

Verð: 53,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. júní  kl. 18:00 - 18 :30

4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð 

Mikið endurgerð íbúð 

Suðursvalir 

Þvottahús í sameign 

Fálkagata 21 
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Bjarnadóttir,  aðstm. fasteignasala
hronn@miklaborg.is sími: 663-5851

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 898 6106

Ljósakur 9     210 Garðabæ 109.500.000

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm 
þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var 
unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. 
Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi. Fallegt baðherbergi er inn af 
master-svefnherb., m/tvöfaldri sturtu og glæsilegri innréttingu. Öll blöndunartæki 
frá Vola. Stórt fataherbergi. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa. 
Einnig er sjónvarpsherbergi, gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli 
hæða er sérstaklega fallegur með svarti steypu á þrepum. Á annari hæð er aðal-
rýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, Silestone kvartssteinn á borði. Miele 
tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau helluborð. Tvöfaldur innbyggður ísskápur 
og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt 
útgengi út á 50 fm suður-þaksvalir.      
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 223,1 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júní kl 17.30-18.00

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð 5 herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli í Smárahverfi 
Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 107,9fm, svefnherbergin eru 4 og öll með 
fataskápum. Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga. Staðsetningin er frábær 
þar sem göngufæri er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði og alla þjónustu í Smáralindinni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 107,9 m2

Lautasmári 49     201 Kópavogi 49.900.000

NÝR ÁFANGI Í SÖLU VIÐ EFSTALEITI
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3

HRINGDU Í 520-9595 EÐA BEINT Í SÖLUMENN!

HRINGIÐ Í S: 520 9595

Afhending 
sumar/haust 2019

Verð frá 28.900.000,-

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

EFSTALEITI 27

LÁGALEITI 1-3

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum 
upp í 5herb. 160,4fm.

1. herb. verð frá 28.9m
2. herb. verð frá 38.4m
3. herb. verð frá 47.9m
4. herb. verð frá 64.9m
5. herb. verð frá 79.8m

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júní kl 18.30-19.00

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í Vesturbænum. Um er að ræða 
3ja herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Samtals er eignin skráð115,1fm og 
þar af er bílskúrinn 25,2fm. Stofa björt með útgengt á góðar svalir, rúmgóð herbergi og 
gólfefni er parket og flísar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í þjónustu, íþróttasvæði 
K.R. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 115,1 m2       Bílskúr

Grandavegur 1    107 Reykjavík 52.500.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Neðristígur 11    801 Selfoss Tilboð óskast

Gullmoli við Þingvallavatn! Sérlega glæsilegt og vandað sumarhús byggt árið 
2006. Húsið stendur á bökkum Þingvallavatns.  Lóðin er einstaklega falleg og 
vel staðsett vatnsbakkalóð þar sem hönnuðir hússins leituðust við staðsetja 
eignina á lóðinni með tilliti til að íbúar þess gætu notið óhindraðs útsýnis yfir 
Þingvallavatn sem allra best, nytu skjóls fyrir ríkjandi vindáttum og sólar væri 
sem best notið.  Gólfsíðir gluggar, gólfhiti, glæsileg lýsing, mjög vandaðar 
innréttingar, heitur pottur, útisturta, glæsilegur arinn og bátalægi. Allt innbú 
getur fylgt með sé þess óskað. 

Húsið var tilnefnt til íslensku byggingarlistaverðlaunanna. Sjón er sögu ríkari!.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 106,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júní kl 17.30-18.00

Kelduland 21    108 Reykjavík 44.900.000

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýlishúsi í Fossvoginum. 
Gengið er upp ½ hæð frá aðalinngangi að íbúðinni. Í eigninni eru tvö mjög góð 
svefnherbergi en áður var hún teiknuð sem 4ra herbergja. Stórar suður svalir eru út 
frá stofu. Húsið hefur fengið gott og reglubundið viðhald. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 85,9 m2      

Grensásvegur 56    108 Reykjavík 34.900.000

Frábær staðsetning: Falleg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 4. hæð með 
skjólsælum vestursvölum með útsýni alveg út á sjó. Opin stofa/borðstofa, 
eldhús með rými fyrir eldhúsborð. Rúmgott hjónaherb. m/upprunalegum skápum og 
barnaherb. m/ tvöföldum skáp. Baðherbergi er upprunalegt m/tengi fyrir þvottavél. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 3     Stærð: 77,2 m2      

HÆGT AÐ BÓKA FUND Í SÝNINGARÍBÚÐ

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júní kl 17.30-18.00

Ný og falleg endaíbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði í bílakjallara í 
glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært útsýni til suðurs og suðvesturs, 
Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum.  Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar 
og skápar eru sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá 
AEG.  Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

Garðatorg 6     210 Garðabæ 67.900.000

34.900.000

Frábær staðsetning: Falleg og ve
skjólsælum vestursvölum me
eldhús með rými fyrir eld
barnaherb. m/ tvöfö
Upplýsingar ve

Herbergi: 3     Stærð: 77,2 m2

520 9595
t r a u s t  

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464
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Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Edda 
Svavarsdóttir
Í námi til lögg. fasteignas.
Gsm: 845-0425

Steinar S. 
Jónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 898-5254

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NÝBYGGING

Sölusýning í dag mánudag frá kl. 17:15 til 18:00 Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir 
á vinsælum útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í Garðabæ.  
Aðeins fjórar íbúðir eftir.  Stutt í afhendingu. Verð frá 52,5 millj.  
3ja og 4ra herb. íbúðir, 100,7 fm. til 139 fm. Álklætt fjölbýlishús með lyftu.  Fullbúnar 
íbúðir með gólfefnum.  Vandaðar innréttingar.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir.   
Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31  
og www.fjarfesting.is   

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin 
eru 5 og 6 hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107  til 196,8 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 
með glerlokunum eða timburveröndum.  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.is

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm. til 210 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og 
traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp-
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

SKÚLAGATA 20, 0901
• 101 Rvk. 63,4  fm. 
• 2ja herb. Fallegt útsýni.  
• Suðursvalir.  
• Gott skipulag.   
• Húsvörður.  Góð sameign.  
• Tilbúin til afhendingar.   
Verð 36.9 millj.

TRÖLLAKÓR 2-4
• 203 Kóp. 
• 4ra herb. 
• 160,7 fm.  
• Endaíbúð.  
• Efsta hæð.  
• Stæði í bílageymslu. 
Verð 59,9 millj. 

DIGRANESHEIÐI 2 
• 200 Kóp. 
• Sérhæð. 
• 398,4 fm.    
• Gott útsýni.   
• Tvöfaldur bílskúr.  
• Stórar stofur.  
• Góður garður. 
Verð 115 millj.

LAXATUNGA 92 
• 270 Mos.  Raðhús. 
• 182,1 fm. Gólfhiti.   
• Innbyggður bílskúr.   
• Yfirbyggðar svalir.   
• Verönd.  
• 3 svefnherbergi.
 Verð 74,5 millj.

LUNDUR 25 – PENTHOUSE
• Lundur Kópavogi. 
• Nýtt hús.  
• Glæsileg 179 fm íbúð.  
• Stórar þaksvalir.  
• 2 stæði í bílageymslu.  
• Tvö baðherbergi. 
• Fallegt útsýni.  
• Glæsilega innréttuð íbúð.   

HÆÐARBYGGÐ 25 
210 Gbæ.  Einbýlishús,  
294.5 fm. 6 svefnherbergi. 
Gott ástand.  Tvöfaldur bíl-
skúr.  Möguleiki á aukaíbúð.  
Fallegt útsýni.  
Verð 93,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 18:00

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

LYNGGATA 2
Nýjar  vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ. 

SÖLUSÝNING Í DAG

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Lund 7-13 í Kópavogi. 

ð ð
LUNDUR 7, 9, 11 og 13 NAUSTAVÖR

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Naustavör 16-20 í Kópavogi. 

SJÁVARÚTSÝNI

Halla
Lögg. fast.
659 4044

Ellert
Lögg. fast.
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Elín Urður
Sölufulltrúi
690 2602

Elín Rósa
Sölufulltrúi
773 7126

Lilja
Viðskiptafr.
820 6511Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Þorragata 5, 4ra herbergja

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi fyrir 63 ára og 
eldri. Eignin er 149,8 fm en þar af er bílskúr 19 fm og geymsla 6,5 fm. 
Frábært útsýni yfir Skerjafjörðinn. 
Nánari uppl. Halla, lögg. fasteignasali, s.659 4044, halla@gimli.is
Verð 79,9 millj.

Dalprýði 3, Einbýli

Opið hús miðvikud. 27.júni kl.17.30-18.00  

Nánast viðhaldsfrítt, fallegt og bjart parhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Stór sólpallur og heitur pottur í garði og lóðarmörk 
bakgarðs liggja að ósnortu mosavöxnu hrauni. 
Nánari uppl. Halla, lögg. fasteignasali, s.659 4044, halla@gimli.is
Verð 88,9 millj.

Laugarásvegur, Glæsileg eign

Vorum að fá í sölu mjög glæsilega og mikið endurnýjaða 154 fm 
útsýnisíbúð á tveimur hæðum með sérinngangi í fjórbýlishúsi. Á neðri 
hæð eru fjögur herbergi og nýstandsett baðherbergi og á efri hæð 
eru stofur með útgengi á suður svalir, eldhús með nýrri innréttingu og 
gestasnyrting. Einstakt útsýni er frá stofum og svölum. 
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 
Verð 87,5 millj.

Traust og fagleg þjónusta

Verð 87,5 millj. Verð 88,9 millj. Verð 79,9 millj.

OPIÐ HÚS

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600



Melabraut , 170 Seltjarnarnesi,
SÉRHÆÐ Í NÝLEGA VIÐGERÐU HÚSI

Vel skipulögð, ca. 130 fm. miðhæð í fallegu húsi við Melabraut á Seltjarnarnesi. Íbúðin er 
með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt eldhúsi og baði. Húsið er 
nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út.  
Verð 56,9 millj millj. 

Sætún, lóð á fallegum stað á Kjalarnesi.

Sætún, svæði E: 2.536 fm lóð í miðju landi Sætúns á Kjalarnesi. Landið er með miklum 
trjágróðri og er skilgreind sem lóð undir íbúðarhúsnæði.  
Fallegur staður, sveit í borg.  
Nánari upplýsingar um þessa lóð og fleiri landshluta á Kjalarnesi á skrifstofu.  
Verð 14,8 millj.

Vatnsstígur 3b, 2.hæð
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 27.6 KL. 16:45-17:15

120 fm glæsileg íbúð í húsi sem var breytt í íbúðir 2002. Íbúðin sem er í bakhúsi hýsti 
áður listasafn er opin og með skemmtilegum suðurgluggum. Frá hjónaherbergi er útgengi 
á svalir. Íbúðin skiptist í stofur, rúmgott svefnherbergi auk herbergis sem er án glugga. 
Eldhús er opið við stofu, og þvottaherbergi er innan íbúðar.  
Verð 55,9 millj. Opið hús miðvikud. 27.6, kl. 16:45-17:15, verið velkomin.

Holtsvegur við Meðalfell
FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni. 2 rúmgóð svefn-
herbergi auk svefnlofts, bjartar stofur. Aðalhúsið er skráð ca. 65 fm. en er stærra að gólffleti, þar 
sem hluti efri hæðar er ómældur. Auk þess er 15 fm. gestahús. Hitaveita komin að húsi. Lóðin er 
í mjög fallegri rækt. Verð 28 millj.

Valhúsabraut Seltjarnarnesi jarðhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25.6 KL. 16:30-17:00

Vorum að fá í sölu rúmlega 64 fm. vel skipulagða, talsvert endurnýjaða íbúð á jarðhæð á 
rólegum stað á Seltjarnarnesi. Íbúðin er björt og opin. Sérinngangur, falleg lóð.  
Verð 32,9 millj. Opið hús mánudag 25.6. kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Laugarnesvegur 64, 105 Rvk.
2JA HERBERGJA.

Góð 2ja herbergja ca. 48. fm íbúð í litlu fjölbýlishúsi á 2. hæð. Íbúðin skiptist í svefnher-
bergi, stofu, eldhús og baðherbergi m/baðkari. Svalir frá stofu í suðaustur. Mjög góð fyrstu 
kaup eða sem fjárfesting til útleigu. Verð 26,9 millj.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SKÓGARÁS 5 - EINSTÖK STAÐSETNING 

114,9 millj. - 302 fm
Hraunhamar kynnir sérlega glæsilegt vandað 302 fm 
einbýli með bílskúr,  vel staðsett á glæsilegum útsýnis-
stað í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar.  
Jaðarlóð við ósnortna náttúruna. Nánari upplýsingar 
veitir Hlynur Halldórsson 698-2603

MÁVAHRAUN 21 - GÓÐ STAÐSETNING

97,9 millj. - 267 fm
Nýlegt og einstaklega fallegt 267 fm einbýli, vel 
staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði. Húsið var byggt árið 
2002 og allar innréttingar sérsmíðaðar. Sérlega gott 
aðgengi. Falleg lóð. Nánari upplýsingar veitir Hlynur 
Halldórsson lgf. 698-2603

BLIKASTÍGUR 16 - ÁLFTANES - EINBÝLI

79,5 millj. - 225 fm
Sérlega fallegt 225 fm einbýlishús á einstökum stað við 
sjávarsíðuna innst í botnlangagötu. Eignin er á einni 
hæð með sérstæðum bílskúr 67,3 fm þar sem innréttuð 
hefur verið auka íbúð. Nánari upplýsingar veitir Hilmar 
Þór Bryde lgf  892-9694

GAUKSÁS 27  – GLÆSILEGT  EINBÝLI

129 millj. - 326 fm
Hraunhamar kynnir glæsilegt tvílyft einbýlishús í 
Hafnarfirði með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 
u.þ.b. 326 fm. Frábært útsýni og staðsetning. Eign í 
sérflokki. Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón 893-2233

NORÐURBAKKI 7C - FJÖLBÝLI - GLÆSILEG EIGN 

62,9 millj. - 123 fm
Glæsileg 123 fm 3ja–4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í þessu 
nýtískulega fjölbýli við höfnina. Íbúðin er fullbúin með 
gólfefnum og er til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson lgf.  
698-2603

ERLUÁS 74 – GLÆSILEGT  EINBÝLI  

105millj. - 252 fm
Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað 252 fm einbýli í 
Hafnarfirði á einni hæð með innbyggðum rúmgóðum 
tvöföldum 60 fm bílskúr.  Einstök staðsetning í Ásland-
shverfinu og stórkostlegt útsýni yfir bæinn og fjörðinn. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón 893-2233

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

Hilmar Þór 
Bryde
 löggiltur fasteignasali 
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

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

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

Andrea Guðrún 
Gunnlaugsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is



Vatnsendahlíð 106

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast.i í  
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Mjög notalegur og fallegur sumarbústaður sem stendur á glæsilegri 
3.091 fm leigulóð í landi Vatnsenda í Skorradal. Lækur rennur eftir 
lóðinni rétt við húsið. Bláberjaling er í lóðinni. Húsið er kinnt með 
rafmagni. Húsið er timburhús sem stendur á timbur stöplum. Gert er 
ráð fyrir kamínu. Gott svefnloft er yfir hluta hússins. Verð 15.5 millj. 

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Grænlandsleið 30, e.h., 
sem er tvíbýlishús í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð á efri hæði 
í tvíbýlishúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Stærð íbúðar 
94,9 fm.
Ásett verð búseturéttarins er 
kr. 18.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 162.000-

Víðigerði 16, sem er 
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja parhúsi ásamt 
bílskúr. Íbúðin er 91,4 fm að 
stærð og bílskúr 28,3 fm, 
samtals 119,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er 
kr. 15.000.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 187.000-

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskost-
naður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, 
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar 
sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð 
hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 5.júlí n.k. kl. 13

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 552-
5644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.

Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Suðurgata 13 - efsta hæð - 101 Rvk.
Opið hús mánudag 25. júní kl. 17:30 – 18:00

LAUS ÍBÚÐ  Í MIÐBORGINNI - FALLEG OG BJÖRT EFSTA HÆÐ  
Falleg og björt 4ra herb., 91,5 fm. íbúð á 3. hæð í fjórbýlishúsi, í 
miðborg Reykjavíkur.  Útgengt á svalir frá eldhúsi.  Tvær stofur 
og tvö herbergi.  Mögulegt að breyta annarri stofunni í herbergi.  
Endurnýjað frárennsli fyrir ca. 2 árum.  Frábær staðsetning, þar 
sem stutt er í skóla, verslanir og þjónustu.  Verð: 46,5 millj.

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

intellecta.is



Bílar 
Farartæki

SÝNINGARBÍLL !
Flottasti Discovery HSE Dynamic 
landsins, árg. 08/17 ek 12 þ.km 
sérvalið leður ofl, bíllinn er á 
staðnum (raðnr 153158) Vertu 
flottur í sumar, verð 12.7 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

NÝR BÍLL
SKODA Octavia 2.0L Dísel 4x4 Style. 
Árgerð 2018, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 4.790.000. Rnr.136951.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

FENDT Tendenza 515 SG Árgerð 
2018 Nýtt og ónotað stórglæsilegt 
hús á frábæru verði ásett verð/
skiptiverð 5.380.000.- Tiboðsverð 
Staðgreitt kr4.790.000.-Rnr.105777 
Braut Netbílasala frítt að skrá vantar 
bíla á skrá mikil sala bilabraut@
bilabraut.is

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

Til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

SMÁAUGLÝSINGAR  3 M Á N U DAG U R     2 5 .  J Ú N Í  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, 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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

LAGERSALA 30-70% 
AFSLÁTTUR !

Úrval af girðingaefni til sölu. 
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að 
neðanverðu. S. 5629018

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 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.

Húsnæði

 Húsnæði óskast

EINBÝLI / HÆÐ / RAÐHÚS Í 
110 RVK 

EÐA NÁGRENNI ÓSKAST
Hjón með 3 börn óska eftir 
einbýli, raðhúsi, eða hæð í 

110 RVK eða nágrenni. Aðeins 
langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. 

Nánari upplýsingar sendist á:

sendtohelgi@gmail.com

 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

Atvinna

 Atvinna í boði
Vantar duglegt sölufólk til að selja 
USB Lykil sem á er trúarleg bók. 
Sölulaun 50% eða 5.000 kr fyrir 
hverja sölu. Upplýsingar í síma 
776-4111

Zinkstöðina Hafnarfirði vantar 
starfkraft til framtíðarstarfa. 
Íslenskukunnátta skilyrði og 
lyftarapróf væri gott. Uppl. gefur 
Ragnar í s. 896-5759

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi

Deiliskipulagsáætlun-Landspilda úr landi 
Fremri-Hvestu í Arnarfirði

Deiliskipulagið nær til um 4ha spildu úr landi Fremri-
Hvestu í Vesturbyggð. Landnúmer er 140442 og er svæðið 
rétt utan við Gölt, neðan undir svokallaðri Andahvilft. 
Eigandi lands stefnir að því að reisa frístundahús á lóðinni. 
Engin mannvirki eru fyrir á landinu. 
Deiliskipulagstillagan verða til sýnis á skrifstofu Vestur-
byggðar, Aðalstræti 63 frá og með mánudeginum 25. júní til 
8. ágúst 2018.
Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Vesturbyggðar, 
www.vesturbyggd.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 8. 
ágúst 2018.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Vesturbyggðar, 
Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Virðingarfyllst
Skipulagsfulltrúi Vesturbyggðar

Deiliskipulagsmál

Félagið Stakksberg, sem stofnað hefur verið utan 
um kísilverksmiðju í Helguvík, kynnir drög að tillögu 
að matsáætlun fyrir endurbætur á kísilverksmiðjunni, 
samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 660/2015 um 
mat á umhverfisáhrifum.
 
Athugasemdir við drög tillögu að matsáætlun má  
senda á umhverfismal@verkis.is, eða í pósti til 
Verkís hf., b.t. Þórhildar Guðmundsdóttur
Ofanleiti 2 103 Reykjavík

Athugasemdum skal skila eigi síðar en 10. júlí 2018.
 
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni stakksberg.com

Aðstoðarmaður í framleiðsludeild óskast í 
fullt starf. 
Vinnutíminn er frá 7:00-15:15. 
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

----------------------------------

Bílstjóri óskast í fullt starf.
Vinnutíminn er 7:45-16:00
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

-----------------------------------

Kjötiðnaðarmaður óskast í fullt starf.
Vinnutíminn er 6:00-14:15
Áhugasamir hafið samband við Birgir í síma
557-8866 eða 894-4982 einnig má senda
tölvupóst á birgir@kjotsmidjan.is

Atvinna

Mat á umhverfisáhrifum 
Ákvörðun um matsskyldu 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Flutningur á starfsemi Efnarásar ehf. á 
athafnasvæðið í Gufunesi, Reykjavík

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis  og auðlindamála til 24. júlí 2018.

Tilkynningar

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Tilboð

Þjónusta

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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HM-tilboð
þegar sigurinn skiptir öllu máli

NÚ TIL HÚSA Í 

LÁGMÚLA 8

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Fullt hús af Samsung sjónvörpum í mörgum stærðum og 
gerðum, bognum eða beinum, bara Samsung gæði.

Skoðaðu 

net-tilboðin

á ormsson.is

UE65MU9005

299.900,-
UE55MU9005

269.900,-
QE55Q7C 

249.900,-
QE65Q7C 

359.900,-

UE75MU7005

389.900,-

UE55MU6455

169.900,-
UE75MU6175

349.900,-
UE55MU6175

129.900,-

75”

75”

UE55MU7055

179.900,-

Áfram
Ísland



HANDBOLTI Dregið verður í riðla 
fyrir heimsmeistaramótið í hand-
bolta karla við hátíðlega athöfn í 
Ráðhúsi Kaupmannahafnar klukk-
an 12.30 í dag. Mótið fer svo fram í 
Danmörku og Þýskalandi í janúar 
á næsta ári. Ísland tryggði sér þátt-
tökurétt á mótinu með því að leggja 
Litháen að velli eftir samanlagðan 
sigur í tveimur leikjum í umspili um 
laust sæti á mótinu fyrr í þessum 
mánuði.

Íslenska liðið verður í fjórða 
styrkleikaflokki þegar dregið verð-
ur í riðla, en liðunum 24 sem taka 
þátt á mótinu hefur verið raðað í 
sex styrkleikaflokka. Leikið verður 
í fjórum sex liða riðlum á mótinu. 
Íslenska liðið er með Serbíu, Túnis 
og einni Ameríkuþjóð í styrkleika-
flokki og getur ekki lent með fram-
angreindum þjóðum í riðli. Styrk-
leikaflokkana má sjá hér að neðan.

Þýskaland, annar gestgjafi móts-
ins, verður í A-riðli og alþjóða 
handknattleikssambandið hefur 
ákveðið að hafa aukinheldur lið 
Kóreu í  A-riðlinum. Handknatt-
leikssambönd Danmerkur og Þýska-
lands hafa ákveðið að hafa Króatíu í 
 B-riðli, Danmörk verður í C-riðli og 
fyrrgreind sambönd hafa fest Sví-
þjóð í D-riðil mótsins.

Að öðru leyti fer drátturinn þann-
ig fram að eitt lið úr hverjum styrk-
leikaflokki fer í hvern riðil, en liðin 
sem nú þegar hafa verið sett í riðla 
eru fulltrúar þess styrkleikaflokks í 
þeim riðli. Drátturinn verður sýnd-
ur í beinni útsendingu í streymi á 
heimasíðu Alþjóðahandknattleiks-
sambandsins, ihf.info, og opinberri 
heimasíðu mótsins, handball19.
com. – hó

HM-drátturinn 
í hádeginu í dag

Theodór Sigurbjörnsson skorar gegn 
Litháen. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN FÓTBOLTI Íslenskir knattspyrnu-

áhugamenn notuðu helgina til þess 
að sleikja sárin eftir svekkjandi tap 
íslenska liðsins gegn Nígeríu í ann-
arri umferð í D-riðli heimsmeistara-
mótsins í knattspyrnu karla á föstu-
daginn var. Eftir að sárið hefur verið 
sleikt er leitað til stærðfræðiheila 
þjóðarinnar til þess að fara yfir það 
hvaða úrslit í lokaumferðinni duga 
til þess að koma liðinu áfram í 16 
liða úrslitin.

Króatía er með fullt hús stiga 
eftir tvær umferðir og hefur nú 
þegar tryggt sér farseðilinn í 16 
liða úrslitin og þar af leiðandi er 
aðeins eitt sæti laust úr D-riðlinum 
í útsláttarkeppnina. Nígería stendur 
best að vígi fyrir lokaumferðina, en 
liðið hefur þrjú stig á meðan Ísland 
og Argentína hafa eitt stig hvort lið. 
Þar með er ljóst að Íslendingar þurfa 
að senda leikmönnum Argentínu 
hugheilar kveðjur á meðan leikur 
liðsins gegn Nígeríu stendur yfir.

Verði lið jöfn að stigum er fyrst 
litið til þess hvort liðið er með betri 
markatölu, þar á eftir hvort liðið 
hefur skorað meira í öllum leikjum 
sínum í riðlakeppninni og að lokum 
hvort liðið hefur fleiri háttvísistig í 
leikjum sínum í riðlakeppninni. 
Því gæti það farið svo að Ísland 
fari áfram á kostnað Argentínu 
vegna færri gulra og rauðra spjalda. 
Íslenska liðið stendur vel að vígi 
eins og sakir standa hvað háttvísi 
varðar, en liðið hefur hvorki verið 
áminnt né vísað af velli með rauðu 
spjaldi til þessa á mótinu. Argentína 
er aftur á móti með þrjú gul spjöld 
á bakinu.

Ísland þarf sigur gegn Króatíu til 
þess að eygja möguleika á að komast 
áfram í 16 liða úrslitin. Ef Nígería fer 
með sigur af hólmi gegn Argentínu 
eru vonir íslenska liðsins um áfram-
haldandi þátttöku á mótinu úr sög-
unni. Lykti leik Nígeríu og Argent-
ínu með jafntefli og Ísland ber sigur 
úr býtum gegn Króatíu þarf íslenska 
liðið að hafa betri markatölu en 
Nígería eða jafna markatölu og 
hafa skorað meira í riðlakeppninni 
til þess að komast upp úr riðlinum.

Nígería er með jafna markatölu 
fyrir lokaumferðina, en Ísland með 
tvö mörk í mínus og Argentína þrjú 
mörk í mínus. Ísland þarf því að 
vinna Króatíu með tveggja marka 
mun eða meira til þess að komast 
áfram á kostnað Nígeríu með sigri í 
sínum leik og jafntefli í leik Nígeríu 
og Argentínu. Þá þarf Ísland þar að 
auki að vera annaðhvort með betri 

Háttvísistig gætu komið Íslandi 
áfram í 16 liða úrslit mótsins
Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu hefur örlögin ekki í eigin höndum þegar lokaumferð D-riðilsins á 
heimsmeistaramótinu verður leikin. Ísland þarf að leggja sterkt lið Króatíu að velli í lokaumferðinni og 
treysta á hagstæð úrslit í leik Nígeríu og Argentínu. Hér að neðan er farið yfir hvernig staðan er í riðlinum.

Styrkleiki 1
Frakkland, Spánn, 
Svíþjóð, Danmörk
Styrkleiki 2
Króatía, Rússland, 
Noregur, Ung-
verjaland
Styrkleiki 3
Katar, Þýskaland, 
Austurríki, Make-
dónía

Styrkleiki 4
Serbía, Túnis, 
Ísland, Ameríka 1
Styrkleik 5
Ameríka 2, 
Egyptaland, Bar-
ein, Ameríka 3
Styrkleiki 6
Kórea, Sádi-
Arabía, Angóla, 
Japan

✿   Styrkleikaflokkar

GOLF At vinnukylf ing ur inn Val dís 
Þóra Jóns dótt ir úr Golfklúbbnum 
Leyni var í eldlínunni á Ladies 
Europe an Thai land Champ i ons hip 
mót inu um helgina. Mótið sem fram 
fór í borginni Pattaya í Taílandi var 
liður í Evr ópu mótaröð kvenna.

Valdís Þóra byrjaði mótið ágætlega, 
en hún lék fyrstu tvo hringina báða á 
71 höggi sem er einu höggi undir pari 
vallarins. Bakslag kom í frammistöðu 
Valdísar Þóru á þriðja hringnum sem 
hún lék á 74 höggum eða tveimur 
höggum yfir pari vallarins.

Hún náði sér aftur á móti aftur á 
strik og gott betur á fjórða og síðasta 
hringnum. Hún lék lokahringinn á 
70 höggum sem er tveimur höggum 
undir pari vallarins og skilaði sú spila-
mennska henni í 19. sæti mótsins.

Þetta var áttunda mót hennar 
á mótaröðinni á yfirstandandi 

keppnistímabili, en hún er í 17. 
sæti á stigalista mótaraðarinnar 
eftir frammistöðu helgarinnar. 
Afar heitt var og rakt á mótsstaðn-
um í Taílandi um helgina, en Val-
dís Þóra setti færslu á Twitter-síðu 
sína á föstudagskvöldið þar sem 
hún sagðist hafa drukkið 4,5 lítra 
af vatni á meðan hún lék hringinn 
þann daginn. Valdís Þóra bætti við 
að hún hefði ekki þurft að létta af 
sér á hringnum, svitinn hefði séð 
um að losa líkamann við vökvann.

Áhuga kylf ing ur inn Guðrún Brá 
Björg vins dótt ir úr Golfklúbbnum 
Keili náði svo sín um besta  árangri  
er hún endaði í 19.-26. sæti á 
Lavaux Ladies mót inu sem er hluti 
af LET Access mótaröðinni. Guð-
rún Brá lék hringina þrjá á mótinu 
á samtals tveimur höggum yfir pari 
vallarins. – hó

Fínn árangur hjá Valdísi Þóru í Taílandi

Valdís Þóra Jónsdóttir slær inn á teig fyrr á mótaröðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Heimir Guðjónsson held-
ur áfram að gera það gott sem þjálf-
ari HB í færeysku efstu deildinni í 
knattspyrnu karla. HB vann sann-
færandi 4-1 sigur á TB/FCS/ROYN 
um helgina. 

Grétar Snær Gunnarsson sem 
gekk til liðs við HB frá fyrrverandi 
félagi Heimis, FH, fyrr í þessum 
mánuði skoraði eitt marka HB í 
leiknum. Brynjar Hlöðversson, sem 
hefur verið í lykilhlutverki inni á 
miðsvæðinu hjá HB á leiktíðinni, 
sat allan tímann á varamannabekk 
liðsins í þessum leik.

HB sem hefur haft betur í síðustu 
16 leikjum sínum í deild og bikar 
hefur 40 stig eftir 15 umferðir og 
situr á toppi deildarinnar með fimm 
stiga forskot á KÍ sem situr í öðru 
sæti. – hó

Heimir heldur 
áfram að vinna

Rúrik Gíslason í barátunni í leik Íslands gegn Nígeríu. Rúrik kom inn í byrjunarlið íslenska liðsins í leiknum vegna 
meiðsla Jóhanns Berg Guðmundsssonar sem er í kapphlaupi við tímann að ná næsta leik liðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

E-riðill Undankeppni EM
 S J T Stig
1. Króatía 2 0 0 6
2. Nígería 1 0 1 3
3. Ísland 0 1 1 1
4. Argentína 0 1 1 1

markatölu en Nígería eða að marka-
tala Íslands og Nígeríu sé jöfn og 
íslenska liðið hafi skorað fleiri mörk 
en Nígería í riðlinum.

Beri Argentína sigur úr býtum 
gegn Nígeríu og Ísland nær að leggja 
Króatíu að velli verða liðin jöfn að 
stigum og með jafna stöðu í innbyrð-
isviðureign sinni. Þá mun markatala, 
fleiri mörk skoruð eða háttvísistig 
ráða úrslitum um það hvort liðið fer 
áfram. Ísland á eitt mark á Argentínu 
og þarf því að treysta á að Argentína 
vinni ekki meira en einu marki stærri 

sigur en íslenska liðið til þess að 
komast áfram.

Fari svo að Ísland vinni Króatíu 
og Argentína beri sigurorð af Níg-
eríu og markatala íslenska liðsins 
og þess argentínska verði hnífjöfn, 
það er að bæði lið hafi skorað jafn 
mörg mörk og fengið jafn mörg 
mörk á sig kemur til háttvísistiga til 
þess að skera úr um það hvort liðið 
verður ofar í riðlinum. Verði staðan 
jöfn þegar kemur að háttvísistigum 
ræður hlutkesti röð liðanna í riðl-
inum. – hó

Nígería er með jafna 

markatölu, Ísland tvö mörk í 

mínus og Argentína þrjú 

mörk í mínus fyrir lokaum-

ferð riðlakeppninnar. 
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Pepsi-deild kvenna í gær 

Þór/KA - Breiðablik 2-0
1-0 Sandra María Jessen (30.), 2-0 Sandra 
María Jessen (85.)

FH - Valur 2-4
0-1 Thelma Björk Einarsdóttir (17.), 0-2 Crys-
tal Thomas (40.),  1-2 Jasmín Erla Ingadóttir 
(58.), 1-3 Elín Metta Jensen (67.), 2-3 Hanna 
Marie Barker (68.), Elín Metta Jensen (89.).

ÍBV - Grindavík 1-1
0-1 Rio Hardy (25.),, 1-1 Caroline Van 
Slambrouck (50.). 

Efri
Þór/KA 19
Valur 18
Breiðablik 18
Stjarnan   10
ÍBV 8 

Neðri 
Grindavík 6 
Selfoss 5
HK/Víkginur 4
KR  3 
FH 3

KÖRFUBOLTI Kvennalið Stjörnunnar 
í körfubolta samdi í gær við sjö leik-
menn, en félagið fékk í sínar her-
búðir þrjá nýja leikmenn og samdi 
við fjóra leikmenn sem leikið hafa 
með liðinu undanfarið.

Dani Rodriguez verður áfram 
með Stjörnunni á næstu leiktíð. Þá 
gengu  þær Jóhanna Björk Sveins-
dóttir, Auður Íris Ólafsdóttir og 
Sólrún Sæmundsdóttir til liðs 
við félagið.  Aldís Erna Pálsdóttir, 
Sunna Margrét Eyjólfsdóttir og 
Jenný Harðardóttir sömdu svo við 
Stjörnuna um að leika með liðinu á 
næsta keppnistímabili.

Stjarnan hafnaði í fimmta sæti 
Domino’s-deildarinnar á síðustu 
leiktíð og missti þar af leiðandi af 
sæti í úrslitakeppni deildarinnar. 
– hó

Mynd komin á 
leikmannahóp 
Stjörnunnar

FÓTBOLTI Baráttan á toppi Pepsi-
deildar kvenna í knattspyrnu er 
æsispennandi, en útlit er fyrir að 
baráttan um Íslandsmeistaratitilinn 
muni standa á milli þriggja liða fram 
á haustið. Þór/KA sem er ríkjandi 
Íslandsmeistari hirti toppsætið af 
Breiðabliki með 2-0 sigri í leik lið-
anna fyrir norðan í gær.

Sandra María Jessen skorað bæði 
mörk Þórs/KA í leiknum, en hún 
er í baráttu við Elínu Mettu Jensen, 
framherja Vals, og Berglindi Björgu 
Þorvaldsdóttur, framherja Breiða-
bliks, um markadrottningatitilinn. 
Sandra María hefur skorað sjö mörk 
eftir mörkin sín tvö í leiknum í gær, 
en Berglind Björg einu marki meira. 
Þór/KA trónir á toppi deildarinnar 
með 19 stig þegar sjö umferðir eru 
búnar af deildinni, en Breiðablik er 
einu stigi á eftir í öðru sæti deildar-
innar

Elín Metta skoraði sömuleiðis 
tvö mörk þegar Valur bar sigurorð 
af FH, 4-2,  í leik liðanna í Kapla-
krika. Hún  Thelma Björk Einars-
dóttir og Crystal Thomas komu 
Val tveimur mörkum yfir áður en 
Jasmín Erla Ingadóttir minnkaði 
muninn fyrir FH.

Elín Metta róaði taugar Vals-
manna með því að koma liðinu 
3-1 yfir, en Hanna Marie Barker 
jók spennuna á nýjan leik þegar 
hún kom FH inn í leikinn á nýjan 
leik með marki þegar rúmlega 20 
mínútur voru eftir af leiknum. Elín 
Metta innsiglaði hins vegar sigurinn 
þegar hún skoraði annað mark sitt 
undir lok leiksins.

Valur, sem hefur haft betur í síð-
ustu sex leikjum sínum í deild og 
bikar, hefur 18 stig, en liðið hefur 
jafn mörg stig og Breiðablik og er 
sæti ofar vegna hagstæðari marka-

tölu. Valur fær svo topplið deildar-
innar, Þór/KA, í heimsókn í næsta 
deildarleik sínum og mætir svo 
Breiðabliki í toppslag á Kópavogsvelli 
í umferðinni þar á eftir. Línur gætu 
því skýrst í toppbaráttunni í næstu 
tveimur umferðum deildarinnar.

Það eykur svo ánægjuna við sigur-
göngu Valskvenna að Dóra María 
Lárusdóttir hefur jafnað sig á kross-
bandsslitum og er farin að leika 
með liðinu að nýju. Dóra María 
hefur komið inn á sem varamaður 

í síðustu tveimur leikjum liðsins 
og finni hún sitt fyrra form gæti 
hún skipt sköpum í baráttunni um 
Íslandsmeistaratitilinn.

Grindavík náði síðan í öflugt stig í 
fallbaráttu deildarinnar þegar liðið 
sótti stig til Vestmannaeyja með því 
að gera 1-1 jafntefli á móti ÍBV. Rio 
Hardy náði forystunni fyrir Grinda-
vík, en  Caroline Van Slambrouck 
sá til þess að liðin skildu jöfn. Breski 
framherjinn Hardy, sem gekk til liðs 
við Grindavík fyrir tímabilið, hefur 

reynst liðinu vel, en þetta var fjórða 
mark hennar í deildinni á yfirstand-
andi leiktíð.

Grindavík hefur sex stig eftir 
þessi úrslit og er þremur stigum frá 
fallsæti eins og sakir standa, en KR 
sem situr í öðru fallsætinu á leik til 
góða á Suðurnesjarliðið. ÍBV hefur 
aftur á móti átta stig og vonir liðsins 
um að blanda sér í toppbaráttuna 
orðnar fjarlægar og liðið mun sog-
ast í niður fallbaráttu deildarinnar 
ef fram heldur sem horfir. – hó

Þriggja hesta kapphlaup er  
nú um Íslandsmeistaratitilinn
Þrír leikir fóru fram í Pepsi-deild kvenna í knattspyrnu í gær. Toppsæti deildarinnar skipti um hendur í 
leikjum gærdagsins. Þrjú lið munu berjast um það að standa uppi sem Íslandsmeistari fram á haustið. Fram 
undan eru toppslagir í næstu tveimur umferðum deildarinnar þar sem Valur getur komist á toppinn. 

Darraðardans í vítateig FH í leik liðsins gegn Val í gær. Elín Metta Jensen, sem skoraði tvö marka Vals í 4-2 sigri liðsins, 
reynir hér að koma skoti að mark FH en fellur við þegar hún freistar þess að hitta markið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Valskonur fagna einu af fjórum mörkum sínum í góðum sigri liðsins gegn FH í sjöundu umferð Pepsi-deildar kvenna í knattspyrnu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Harry Kane skoraði þrjú 
mörk þegar England vann sinn 
stærsta sigur á stórmóti, 6-1, gegn 
Panama í G-riðli heimsmeistara-
mótsins í knattspyrnu karla í gær. 
Kane hefur þar af leiðandi skoraði 
fimm mörk á mótinu til þessa, en 
hann skoraði bæði mörk enska liðs-
ins þegar liðið lagði Túnis að velli 
með tveimur mörkum gegn einu í 
fyrsta leik sínum í riðlakeppninni.

Hann komst þar með upp fyrir 
Cristiano Ronaldo, sóknarmann 
Portúgals, og Romelu Lukaku, fram-
herja Belgíu, sem voru jafnir á toppi 
listans yfir markahæstu leikmenn 
mótsins með fjögur mörk fyrir leiki 
gærdagsins.

Rússinn Denis Cheryshev og 
Diego Costa, leikmaður Spánar, 
koma svo næstir á listanum með 
þrjú mörk hvor. Kane, Lukaku og 
Cheryshev hafa nú þegar tryggt sér 
sæti í 16 liða úrslitum mótsins með 
liðum sínum og geta þar haldið 
áfram baráttu sinni um marka-
kóngstitilinn. Ronaldo og Costa 
berjast  svo um að komast upp úr 
B-riðlinum til þess að geta bætt við 
mörkum í 16 liða úrslitunum. - hó 

Kane orðinn 
markahæstur 
með fimm mörk

Harry Kane fagnar marki sínu með 
Jesse Lingard. NORDICPHOTOS/GETTY
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Okkar ástkæra
Guðrún Garðarsdóttir

Langagerði 7, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 

mánudaginn 4. júní. Útför hennar fer 
fram frá Bústaðakirkju miðvikudaginn  

 27. júní kl. 13.00. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks Skógarbæjar fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Bjarni Kristinsson
Erlín Guðbjörg Bjarnadóttir Guðmundur Torfason
Ásta Bjarnadóttir Brynjólfur Gunnarsson
Kristinn Bjarnason Anna Sigríður Blöndal
Bjarney Bjarnadóttir Bjarki Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Merkisatburðir
1678 Elena Cornaro Piscopia verður fyrsta konan til að 
hljóta verðlaun fyrir doktorsritgerð sína í heimspeki þegar 
hún útskrifaðist frá Háskólanum í Padua á Ítalíu.
1741 Hin austurríska og konungborna María Theresa er 
krýnd drottning Ungverjalands.
1848 Mynd sem smellt 
er af París eftir byltinguna 
í Frakklandi árið 1848 er 
talin vera fyrsta heimild um 
fréttaljósmyndun.
1940 Frakkland viðurkennir 
ósigur fyrir Þýskalandi í 
seinni heimsstyrjöldinni kl. 
01.35 þennan dag.
1947 Dagbók Önnu Frank 
er gefin út.
1950 Kóreustríðið hefst 
með innrás Norður-Kóreu í 
Suður-Kóreu.
1975 Mósambík fær sjálf-
stæði frá Portúgal.

1978 Regnbogafánanum, sem stendur 
fyrir hinseginleika, er flaggað í fyrsta sinn 
í San Francisco Gay Pride göngunni.
1991 Króatía og Slóvenía 

lýsa yfir sjálfstæði sínu í 
kjölfar þjóðaratkvæða-

greiðslu í Júgóslavíu.
1993 Kim Campbell verður fyrsti kven-
kyns forsætisráðherra Kanada.

Ég gleymi aldrei þegar ég var 
í fyrsta skipti kallaður tón-
skáld. Það var 17. júní árið 
1978 við útskrift úr Mennta-
skólanum á Akureyri í Akur-
eyrarkirkju. Tryggvi Gíslason 

skólameistari ávarpaði mig sem tón-
skáld þegar hann kallaði mig upp á svið,“ 
segir Bjarni Hafþór Helgason sem gaf út 
í síðasta mánuði stærsta útgáfuverkefni 
í sögu íslenskrar dægurtónlistar. Plötu-
safnið Fuglar hugans inniheldur nýjar 
upptökur og útsendingar á tónlist eftir 
hann. Samtals er um að ræða 75 lög á 5 
diskum.

Bjarni Hafþór segir að það hafi í 
raun verið eiginkona hans, Ingunn 
Wernersdóttir, sem stóð upp og sagði 
að nú þyrfti að gefa þetta út, að það 
yrði gert almennilega og með öllu til-
heyrandi. Það varð síðan raunin. Mörg 

laga Bjarna Hafþórs eru þekkt en stór 
hluti laganna hefur ekki komið út áður. 
Lögin eru samin á heilu æviskeiði, til-
efnin af ýmsum toga og þau því mjög 
ólík innbyrðis, popplög, ballöður, rokk, 
barnalög og allt þar á milli. Lögin eru frá 
árunum 1974-2016 og var 61 lag tekið 
upp í Lundgaard Studios í Danmörku í 
maí 2017, eftirvinnsla fór fram á Íslandi 
og tók eitt ár.

Bjarni átti feikivinsæl lög með Skrið-
jöklunum og að sögn Bjarna lentu þau 
þar fyrir tilviljun. Annars hefur hann 
ekki mikið verið að auglýsa það sem 
hann hefur samið og oft verið spurður 
í gegnum tíðina hvar lögin séu. „Ég var 
alltaf í öðru og sinnti tónlist ekkert það 
mikið, en ég hef aldrei losnað við þörfina 
fyrir að semja lög og var bara að því fyrir 
sjálfan mig. Sjálfur hef eg aldrei farið 
fram sjálfur og spilað fyrir framan fólk.“

Gríðarleg vinna er á bak við plötuna 
og er tónlistarfólkið sem kemur að verk-
efninu samtals um 100 manns. Þar af eru 
söngvarar á plötunni 21.Útsetningar og 
stjórn voru í höndum Þóris Úlfarssonar.

Bjarni gefur safnið út sjálfur og er það 
selt í Pennanum Eymundsson og á bens-
ínstöðvum N1 um land allt. Einnig er allt 
safnið á Spotify og tonlist.is. Metnaður-
inn á bak við útgáfu safnsins er mikill og 
skrifaðar voru út nótur fyrir öll lögin af 
Óskari Einarssyni sem fólk getur hlaðið 
niður endurgjaldslaust. 

Bjarni Hafþór segir að viðbrögðin við 
plötunni séu frábær enda sé um að ræða 
fjóra klukkutíma og tuttugu mínútur af 
tónlist. Svona verkefni er óhemju dýrt og 
mun ekki borga sig en Bjarni segir það 
vera forréttindi fyrir sig sem lagasmið 
að geta séð þetta allt saman á einum 
stað. – tg

Ævistarf á fimm diskum
Bjarni Hafþór Helgason hefur verið kallaður tónskáld í 40 ár. Hann samdi lög sem urðu 
vinsæl í flutningi hljómsveitarinnar Skriðjökla. Nú gefur Bjarni út 75 lög sín á 5 diskum.

Stórstjarnan Ragnar Bjarnason er einn þeirra fjölmörgu sem túlkað hafa tónsmíðar Bjarna Hafþórs Helgasonar.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján H. Þórðarson 
Ytra-Krossanesi,

lést fimmtudaginn 21. júní. 
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju 

mánudaginn 2. júlí klukkan 13.30.

Guðmundur Kristjánsson Manevan Yothakong
Laufey Kristjánsdóttir Jósep Hallsson
Ingvar Kristjánsson Sigurlaug Stefánsdóttir
Arnar Kristjánsson Katrín Eiðsdóttir
Brynjar Kristjánsson Freydís Gunnarsdóttir

barnabörn og barna-barnabörn.
Í dag eru 774 ár liðin frá einu sjóorrustu 
Íslandssögunnar þar sem Íslendingar 
hafa skipað báðar stríðandi fylkingar. 
Orrustan var háð á Húnaflóa miðjum 
milli liðsmanna Þórðar kakala Sighvats-
sonar, af ætt Sturlunga, og Kolbeins 
unga Arnórssonar af ætt Ásbirninga.

Á árunum á undan höfðu Ásbirningar 
náð að leggja undir sig stærstan hluta 
veldis Sturlunga. Fjögur ár voru liðin 
frá Örlygsstaðabardaga og ár frá því 
að Snorri Sturluson var veginn. Þórður 
kakali var nýsnúinn heim eftir dvöl í 
Noregi og hafði náð með skæruhernaði 
að vinna nokkuð til baka.

Flóabardagi er talinn hápunktur átaka 
Þórðar og Kolbeins. Þórður hafði safnað 
ríflega 200 manns og fimmtán skipum 
á Vestfjörðum þegar hann fékk veður 
af því að von væri á Kolbeini og um 600 
manns. Var afráðið að mæta þeim á 

hafi úti. Sigldi Kolbeinn úr Trékyllisvík á 
Ströndum og mætti þeim á flóanum.

Helstu vopn í bardaganum voru grjót-
hnullungar og eldibrandar en einnig 
var reynt að sökkva skipum með því að 

sigla á þau. Þegar upp var staðið höfðu 
á bilinu sjötíu til áttatíu Ásbirningar 
týnt lífi og tókst þeim ekki að ná Þórði 
og hans liði. Í Sturlunga sögu segir að 
Þórður hafi misst „fáa eina“ menn.
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Þórður kakali og Kolbeinn ungi börðust á Húnaflóa

Þórður kakali Sighvatsson og hans menn höfðust við á Ströndum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

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

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

Pallaolía, viðarvörn og málning fyrir íslenskar aðstæður

DEKA SÍLAN  
vatnsfæla 5 lítrar 

8.790                             

  

             1 líter kr.  
1.990

Maston Hammer 
Spray 400ml   

1.050

Maston 
Hammer 
250ml   

995  

Maston 
Hammer 750ml   

1.995

Oden þekjandi 
viðarvörn 
1 líter, A stofn   

1.790

Deka þakmálning 10 lítrar  

9.990
DEKAPRO útimálning, 10 lítrar 

7.990
Deka Projekt 10 innimálning, 
10 lítrar (stofn A)

6.390
Deka Projekt 05 innimálning,
10 lítrar (stofn A)

6.290
Deka Projekt 05 innimálning

Bostik filler 
spartl 250ml 

490
Landora tréolía  
Col-51903 3 l. 

1.980

ar

Blöndum 

DRAUMALITINA 

þína!

MIKIÐ
ÚRVAL

MARGIR
LITIR

Hágæða múrefni

Deka Acryl grunnur
1 kg 760
5 kg 3.390

Weber REP 980 steiningarlím  
og filtmúr, grár 25 kg 

2.690

Weber Gróf 
Múrblanda 25 kg 

1.490

Deka Hrað 
viðgerðarblanda 25 kg  

3.640

Deka Fíber trefja-
styrkt múrblanda 25 kg

2.740

Weberfloor 4150 flotefni 
4-30mm 25 kg

2.150

Weberfloor 4160 
Hraðþornandi flotefni 
2-30mm 25 kg

2.790

Weberfloor 4630 
Durolit iðnaðar & útiflot 25 kg

4.390

og DEKA

Combimix 
Staurasteypa 20 kg 

860

ÚTI
FLOT

Deka Plan 230
hraðþornandi flot 25 kg

1.890

Weber Milligróf 
múrblanda 25 kg

1.690

HRAÐ

HRAÐ HRAÐ
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LÁRÉTT
1. skósveinn 
5. ból 
6. möndull 
8. arfleiða 
10. stöðugt 
11. yfirbreiðsla 
12. skrimta 
13. viðauki 
15. tónlist 
17. gildra

LÓÐRÉTT
1. þrálát 
2. mánuður 
3. bergmála 
4. rækilegar 
7. spádómsbók 
9. undanhaldi 
12. hljómur 
14. stía 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. þjónn, 5. rúm, 6. ás, 8. ánafna, 10. sí, 11. 
lak, 12. tóra, 13. ábót, 15. kántrí, 17. snara.
LÓÐRÉTT: 1. þráskák, 2. júní, 3. óma, 4. nánar, 7. 
sakaría, 9. flótta, 12. tónn, 14. bás, 16. rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Bachmann átti leik gegn Kunst-
mann í Augsburg í Þýskalandi 
árið 1899. 
Hvítur á leik
1. Bxg6!  Rxd1 2. Bxf7+ Ke7 
3. Bg5+ Kd6 4. Rc4+ Kc5 5. Ra3 
Dxg5 6. b4#.  
Aron Þór Mai og Gauti Páll 
 Jónsson náðu báðir mjög góð-
um árangri á mótum erlendis 
sem nánar má lesa um á   
www.skak.is. 
www.skak.is: Næstyngsti stór-
meistari skáksögunnar.

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.

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.m

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

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

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

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

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

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

Gul veðurviðvörun 
er í gildi fyrir allt 
austanvert landið. 
Vestan og suð-
vestan hvassviðri 
eða stormur um 
landið austanvert 
seint í nótt, en 10-
15 m/s um landið 
vestanvert. Víða 
skúrir, en yfirleitt 
þurrt á Austurlandi 
og má einnig búast 
við sandfoki. 

Mánudagur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

HOH! HAH!
HOH!

HAH!

Hvað ertu að gera, 
Palli?

Ég held að ég sé andfúll 
en ég er ekki viss.

Leyfðu 
mér að 
lykta.

Hvað 
finnst þér?

Ég er nokkuð 
viss um að við 

höfum verið 
að hætta 

saman.

Hei, mamma! 
Sjáðu þetta!

En óvenju-
legt!

Já, þetta 
er frekar 

flott.

Kannski eru fræ 
innan í.

Hvað ætli muni vaxa ef við 
gróðursetjum það.

Vex hor ef þú 
gróðursetur 

það?

Ef þú ert 
að leita að 
mömmu þá 
er hún inn í 
eldhúsi að 

sótthreinsa 
hendurnar 

á sér.
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VIÐURKENNDIR 
ÞJÓNUSTUAÐILAR HEKLU

Verður þú á ferðinni í 
sumar? Fyrirbyggjandi 
skoðun á bílnum fyrir 
sumarið gæti bjargað 
fríinu. Kynnið ykkur þá 
þjónustu sem er í boði 
fyrir hvert merki hjá þeim 
þjónustuaðila HEKLU 
sem er næstur þér.

Við erum til staðar 
fyrir þig!

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
470-5070
info@bva.is

Bílaverkstæði K.S.
Hesteyri 2 
550 Sauðárkróki
455-4570
gunnar.valgardsson@ks.is

Bílaverkstæði SB 
á Ísafirði
Sindragötu 3
456-3033
verkstjori@bsb.is

HEKLA Reykjanesbæ
Njarðarbraut 13 
260 Reykjanesbær
590-5090
fyrirspurnrnb@hekla.is

Kletthálsi 9, 
110 Reykjavík 
568-1090
bilson@bilson.is 

Laugavegur 170, 105 Reykjavík 
590-5030 
thjonusta@hekla.is

Þórsstíg 4, 
600 Akureyri
461-6060
verk@holdur.is

Hrísmýri 3
800 Selfossi
482-4012
bvklettur@selfoss.is 

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

25. JÚNÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Reykjavik Classics – Great 
Guitar Solos
Hvenær?  12.30
Hvar?  Harpa
Svanur Vilbergsson tekur gítarsóló í 
hádeginu í Hörpunni.

Hvað?  Tónlistarflutningur í Akra-
nesvita
Hvenær?  13.00
Hvar?  Akranesvita
Nemendur Tónlistarskóla Akraness 
sjá um tónlistarflutning í Akranes-
vitanum.

Hvað?  Nordiske historier i Háteigs-
kirkja
Hvenær?  19.00
Hvar?  Háteigskirkja
Tromsø Akademiske Kvinnekor 
er kvennakór frá Noregi og mun 
heimsækja Ísland í júní. Á dag-
skránni eru norræn lög sem fjalla 
um þrá, kraft, náttúru, gleði og ást. 
Kórinn samanstendur af um 30 
konum og tengist hann Háskól-
anum í Tromsö. Kórstjóri er Bjarne 
Isaksen.

Hvað?  Fílharmónían til Flórens
Hvenær?  21.00
Hvar?  Langholtskirkja
Í næsta mánuði ætlar Söngsveitin 
Fílharmónía að taka þátt í alþjóð-
legu kórahátíðinni í Flórens og 
langar til að flytja keppnislögin 
fyrir vini og velunnara áður en 
haldið er af landi brott. Því blásum 
við til tónleika mánudaginn 
25. júní kl. 21 í Langholtskirkju. 
Dagskráin verður fjölbreytt, allt 
frá „Sicut Cervus“ eftir ítalska 
endurreisnartónskáldið Palestrina 
til nýskrifaðra verka eftir íslensk 
samtímatónskáld og Bleika pard-
ussins, sem útsettur var fyrir 
kórinn sérstaklega af þessu tilefni. 
Þá mun hópurinn skipta sér og 
syngja sem karla- og kvennakór. 

Magnús Ragnarsson er stjórnandi 
Söngsveitarinnar Fílharmóníu en 
Sunna Karen Einarsdóttir stjórnar 
kvennakórnum. Aðgangur er 
ókeypis.

Viðburðir
Hvað?  Forget-Me-Nots í Gaflara-
leikhúsinu
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gaflaraleikhúsið, Hafnarfirði
Í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði 
sýnir íslensk-breski leikhópurinn 
Rokkur Friggjar nýtt verk. Verkið 
heitir Forget-Me-Nots eða Gleym-
mér-eiar og gerist í Hvalfirðinum 
árið 1940. Siggi og Gréta ólust 
upp saman. Þau spiluðu fótbolta 
saman, þau fóru á böll saman og 
þegar herinn kom, fóru þau að 
vinna í bröggunum saman. Svo 
kom Thomas. Bæði Siggi og Gréta 
hrifust af myndarlega breska dát-
anum, en Siggi og Thomas áttu 
saman leyndarmál sem gæti breytt 
öllu.

Sýningar
Hvað?  Olaf Otto Becker: Ís og land / 
Ice and Land
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Ís og land – Ljósmyndir frá Íslandi 
og Grænlandi 1999-2017 er yfirskrift 
sýningar í Ljósmyndasafni Reykja-
víkur með myndum eftir hinn 
þekkta þýska ljósmyndara Olaf Otto 
Becker. Áhrifamiklar og ægifagrar 
landslagsljósmyndir Olafs Ottos 
Beckers fjalla um breytingaferli í 
náttúrunni sem orsakast af loftslags-
breytingum og öðrum áhrifum af 
mannavöldum. Í verkum hans sam-
einast persónuleg og listræn nálgun 
að heimildaljósmyndun sem vekur 
spurningar um félagslega og menn-
ingarlega þætti í samtímanum. Ljós-
myndasafn Reykjavíkur er hluti af 
Borgarsögusafni – eitt safn á fimm 
frábærum stöðum.

Hvað?  Reykjavík 1918, sýning í Aðal-
stræti 10
Hvenær?  10.00

Hvar?  Borgarsögusafnið, Aðal-
stræti 10
Ljósmyndasýningin Reykjavík 1918 
í Aðalstræti 10 er samstarfsverkefni 
Þjóðminjasafns Íslands og Borgar-
sögusafns Reykjavíkur í tilefni ald-
arafmælis fullveldis Íslands og er 
styrkt af afmælisnefnd viðburðar-
ins. Höfundur texta sýningarinnar 
er skáldið Sjón og kemst hann svo 
að orði um viðfangsefni sýningar-
innar: „Er maður hugsar til fólksins 
sem lifði árið 1918 þykir manni 
ótrúlegt að það hafi haft tíma til 
þess að lifa svokölluðu venjulegu 
lífi, það hljóti að hafa verið of 
önnum kafið að takast á við hina 
sögulegu viðburði til þess að elska, 
vinna, dreyma og þjást. En líkt og 
við sjálf – sem einnig þykjumst lifa 
viðburðaríka tíma – átti það sér 
sína daglegu tilveru, í sinni litlu 
en ört vaxandi Reykjavík, og um 
það bera ljósmyndirnar á þessari 
sýningu vitni.“

Hvað?  Torfhúsabærinn Reykjavík / 
A Town of Turf Houses

Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarsögusafnið, Aðal-
stræti 10
Torfhúsabærinn Reykjavík er heiti 
sýningar Borgarsögusafns í Aðal-
stræti 10, sem opnuð var 10. maí 
2018. Sýningin fjallar um torfhús í 
Reykjavík frá upphafi landnáms til 
fyrstu áratuga 20. aldar. Í þúsund 
ár var Reykjavík torfhúsaþorp, svo 
tók við stutt timburhúsatímabil 
og í eina öld hefur Reykjavík verið 
steypuhúsabær. Fornleifarann-
sóknir undanfarinna áratuga hafa 
leitt í ljós að þegar um árið 1000 
hafði myndast lítið þorp torfhúsa 
í Reykjavík. Niðurstöður rann-
sóknanna eru kynntar meðal 
annars á þrívíddar tölvulíkani sem 
sýnir torfhúsaþorpið. Ljósmyndir 
sýna yfirbragð bæjarins fram á 
3. áratug 20. aldar þegar seinustu 
tómthúsin voru rifin en langlífast 
allra torfhúsa í Reykjavík var þó 
Litla-Brekka við Suðurgötu sem 
var ekki rifin fyrr en árið 1981. 
Höfundur sýningarinnar er Hjör-
leifur Stefánsson arkitekt.

Tónlistin fær að óma í hinum ægifallega Akranessvita í dag.
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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

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

MAÐUR ER MANNS GAMAN

Magnús Hlynur heimsækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 

sveitarfélags eða sveitar. Þetta geta 
verið einstaklingar í alls konar störfum 

hrífur alla með sér.

KL. 19:50

THE DANISH GIRL

-
aðgerð.

KL. 22:00
Sönnsaga

WESTWORLD

öllum þörfum gesta í fullorðins-
skemmtigarði en ógnvænlegur galli 

KL. 21:35

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

GRAND DESIGNS: 
AUSTRALIA

heimilum þar sem oftar en ekki er 

KL. 20:15

Loka
þáttur

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

ækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 

ar. Þetta geta 
s konar störfum 

t á stod22.iiss

ð
gskvöld

AMERICAN WOMAN

aðalhlutverki.

KL. 21:05

Ný
þáttaröð

Nýtt

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Masterchef USA 
10.15 I Own Australia’s Best 
Home 
11.05 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club 
11.50 Léttir sprettir 
12.15 Grillsumarið mikla 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
14.40 The X-Factor UK 
16.15 Lóa Pind: Snapparar 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family 
19.30 Kevin Can Wait 
19.50 Maður er manns gaman 
20.15 Grand Designs: Australia 
21.05 American Woman
21.30 Westworld  Önnur syrpa 
þessara hörkuspennandi þátta úr 
smiðju J.J. Abrams og Jonathans 
Nolan sem byggð er á bók Mich-
aels Crichton. Þættirnir gerast í 
fullorðinsþemagarði sem gengur 
út á að vélmenni sem líkjast 
mönnum sinna öllum þörfum 
gesta garðsins. Í síðustu þáttaröð 
kom í ljós galli í vélmennunum 
sem hafði ógnvænlegar afleið-
ingar og því verður spennandi að 
sjá hvernig framvindan verður hjá 
söguhetjum okkar í þessari nýju 
og stórbrotnu sögu. Með aðal-
hlutverk fara Evan Rachel Wood, 
Ed Harris, James Marsden, Jimmi 
Simpson, Gustaf Skarsgaard, og 
Thandie Newton.
23.00 Lucifer
23.45 60 Minutes  Vandaður 
þáttur í virtustu og vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem reyndustu fréttaskýr-
endur Bandaríkjanna fjalla um 
mikilvægustu málefni líðandi 
stundar og taka einstök viðtöl við 
heimsþekkt fólk.
00.30 Timeless 
01.15 Succession
02.10 Six  Önnur syrpa þessara 
hörkuspennandi þátta sem 
byggðir eru á raunverulegum 
verkefnum sérsveitarinnar SEAL 
Team six sem er þekktust fyrir 
að hafa uppi á hryðjuverkaleið-
toganum Osama bin Laden. Í 
hverjum þætti fær sérsveitin 
flókin og erfið mál til að leysa úr 
og sannar það ítrekað að þegar er 
um líf eða dauða að tefla eru þeir 
fremstir í sínu fagi. Handritshöf-
undur þáttanna, William Broyles 
Jr. (Apollo 13), fékk dygga aðstoð 
frá fyrrverandi sérsveitarher-
manninum David Broyle.
02.55 Wyatt Cenac’s Problem 
Areas 
03.25 Knightfall 
04.10 Knightfall 
04.55 Killer Women with Piers 
Morgan

15.30 Mayday 
16.15 Grand Designs 
17.05 Seinfeld 
17.30 Seinfeld 
17.55 Seinfeld 
18.20 Seinfeld 
18.45 Seinfeld 
19.10 The Last Man on Earth 
19.35 It’s Always Sunny in Phila-
delphia 
20.00 Grantchester 
20.50 Veep 
21.20 Game of Thrones 
22.15 Better Call Saul 
23.05 Famous in Love 
23.50 Divorce 
00.45 The Last Man on Earth 
01.10 Seinfeld 
01.35 Tónlist

12.40 Grandma 
14.00 Phil Spector
15.35 Eddie the Eagle  Skemmtileg 
mynd frá 2016 með Taron Eger-
ton og Hugh Jackman í aðal-
hlutverkum. Myndin er byggð 
á sönnum atburðum, fjallar um 
Michael „Eddie“ Edwards sem var 
ólíklegur, en hugrakkur breskur 
skíðastökkvari, sem aldrei missti 
trúna á sjálfan sig – þó svo að 
þjóð hans hefði enga trú á hon-
um. Með hjálp uppreisnargjarns 
og heillandi þjálfara vinnur Eddie 
hug og hjörtu íþróttaunnenda um 
allan heim með því að taka þátt í 
Vetrarólympíuleikunum í Calgary 
í Kanada árið 1988.
17.20 Grandma 
18.40 Phil Spector 
20.15 Eddie the Eagle
22.00 The Danish Girl  Óskars-
verðlaunamynd sem byggð er 
á sönnum atburðum. Myndin 
fjallar um Lili Elbe en hún var ein 
fyrsta manneskjan í sögunni til að 
undirgangast kynfæraaðgerð til 
að breyta kyneinkennum sínum. Í 
myndinni er rakin breytingarsaga 
Elbe og hvernig það hafði áhrif á 
samband hennar við eiginkonuna.
00.00 Dying of the Ligh 
01.35 The Guest 
03.15 The Danish Girl

07.00 KrakkaRÚV 
09.54 Undraveröld Gúnda 
10.06 Tulipop 
10.10 Dýrabörn 
11.00 Basl er búskapur 
11.30 HM stofan 
11.50 England - Panama 
13.50 HM stofan 
14.15 HM hetjur - Michel Platini 
14.25 HM stofan 
14.50 Japan - Senegal 
16.50 HM stofan 
17.15 Táknmálsfréttir 
17.25 HM stofan 
17.50 Pólland - Kólumbía 
19.50 HM stofan 
20.25 Veður 
20.30 Fréttir 
20.55 Íþróttir 
21.10 Veiðikofinn 
21.35 Sjóræningjarokk 
22.20 Kórónan hola - Hinrik VI: 
Fyrri hluti 
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show 
09.20 The Late Late Show 
10.00 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.25 King of Queens 
12.50 How I Met Your Mother 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Superior Donuts 
14.15 Madam Secretary 
15.00 Odd Mom Out 
15.25 Royal Pains 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 The Good Place 
20.10 Million Dollar Listing 
21.00 MacGyver 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Valor 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 This is Us 
02.15 Star 
03.05 The Orville 
03.50 Scream Queens 
04.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 Tindur 
08.27 Zigby 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Kormákur 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
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 Stóri og Litli 
12.13 Tindur 
12.27 Zigby 
12.38 Mæja býfluga 
12.50 Kormákur 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
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 Stóri og Litli 
16.13 Tindur 
16.27 Zigby 
16.38 Mæja býfluga 
16.50 Kormákur 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
19.00 Pétur og kötturinn
 Brandur 2

08.00 Travelers Championship 
13.00 Walmart Championship 
15.00 Travelers Championship 
20.00 PGA Highlights  
20.55 Walmart Championship 
22.55 PGA Highlights 

08.40 Þór/KA - Breiðablik 
10.20 Sumarmessan  
11.00 Formúla 1: Keppni - Frakk-
land 
13.20 Þór/KA - Breiðablik 
15.00 Sumarmessan  
17.50 ÍA - FH 
21.00 Sumarmessan  
21.40 Stjarnan - ÍBV 
23.30 Valur - Breiðablik

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

ndur 2

ar 
skar,

24 
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Allir sem kaupa stillanlegt rúm í Dorma meðan á HM í Rússlandi stendur* 

lenda í potti og geta unnið 65’’ UHD snjallsjónvarp

frá  Samsung að verðmæti 199.995 kr.  

Dregið verður 12. júlí og vinningshafinn

getur horft á útslitin í nýju sjónvarpi.

g

Dregið verður 12. j

getur horft á útsl

HM-LEIKUR DORMA
ðan á HM í Rússlandi stendur* 

HD snjallsjónvarp

ti 199.995 kr.  

nningshafinn

u sjónvarpi.

*Leikurinn stendur yfir fram yfir undanúrslit. 

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

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Gerðu gott mót  
betra með DORMA 
ÁFRAM  ÍSLAND

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

C&J stillanleg rúm:
 stopparar 

Þú getur valið um 
tvennskonar stillanlega botna

Perfect T

Perfect T stillanlegt:

 ar

15%
AFSLÁTTUR

af Perfect T

TILBOÐ

DORMA
verð

Alltaf

Dorma býður fjórar tegundir heilsudýna 
sem sérstaklega eru ætlaðar í stillanleg rúm

SHAPE nú með 30% afslætti með stillanlegum botni

SHAPE DELUXE nú með 30% afslætti með stillanlegum botni

INFINITY nú með 20% afslætti með stillanlegum botni

SIMBA alltaf á DORMAVERÐI með stillanlegum botni

Rapparinn Birgir Hákon 
sendi frá sér lagið og 
myndbandið Sending 
á fimmtudaginn síð-
asta. Lagið og mynd-
bandið hefur vakið 

töluverða athygli og farið víða – 
mátti sjá brot úr því Instagram-
aðgöngum elítu íslensks rapps og 
víðar. Glöggir kannast kannski við 
Birgi Hákon úr myndböndum nokk-
urra íslenskra rappara, til dæmis Já 
ég veit myndbandinu með Birni 
og Herra Hnetusmjöri og fleirum. 
Jafnvel hafa einhverjir enn gleggri 
lesendur sem eru með eyrun á göt-
unni heyrt af því að tónlistar væri 

að vænta frá Birgi, jafnvel séð hann 
taka lagið á Prikinu. Hvort sem það 
er, þá er hann allavegana búinn að 
senda frá sér sitt fyrsta lag.

„Ég er búinn að vera að fikta við 
það að rappa síðan ég var svona 
ellefu ára gamall, eða að skrifa 
texta allavegana,“ segir Birgir en 
hann hefur verið að vinna tónlist í 
svolítinn tíma með pródúsernum 
BnGrbOy, en hann hefur unnið 
með mörgum af stærstu röppurum 
landsins, til að mynda GKR, en 
Birgir hefur líka verið að gera rapp 
með Tiny.

„Ég er með einhver fimm til tíu lög 
til, ókláruð. Ég er ekki alveg viss hve-
nær þetta fær að heyrast – ég er samt 
að vinna í þessu eins og ég get og 
ætla svo að sjá til með það. Ég stefni 
á plötu bráðlega og það kemur lík-
legast eitthvað út á meðan.“

Aðspurður út í það hvernig við-
brögðin við laginu hafi verið segir 
Birgir að þau hafi verið mjög góð.

„Það er allt að verða vitlaust sko. 
Fólk er að fíla þetta.“

Birgir Hákon spilaði á Solstice-

hátíðinni nú um helgina en hann 
segist ekki vera með neitt planað í 
framhaldinu annað en að einbeita 
sér að plötunni sinni og gera meiri 
tónlist.

Ghetto Superstar
„Birgir er uppalinn í 111 og er í raun 
súperstjarna í Breiðholtinu. Allir 
þekkja hann. „Ghetto superstar“ 
með sanni. Svo það kom ekkert 
annað til greina en að taka upp 
mest af vídeóinu þar. Allar senur í 
því eru bara spuni og við fórum ekki 
eftir hefðbundnar leiðir í gerð svona 
myndbanda. Venjulegur tökudagur 
var þannig að hann pikkaði mig upp 
og svo tókum við einhverjar rispur 
í upptökum, smá spuni og alveg 
„random“.  Meira að „observa“ hans 
lífsstíl en að gera einhvern gervi-
veruleika með handriti. Svo vídeóið 
er í heimildarmyndastíl ef hægt er 
að segja það og þannig sker það sig 
úr nánast öllu sem er verið að vinna 
með í hefðbundnum tónlistar-
myndböndum,“ segir Þórsteinn Sig-
urðsson eða Xdeathrow, leikstjóri 
myndbandsins við Sending, en eins 
og hann segir frá sökkti hann sér 
að segja má niður í líf Birgis til að 
ná fram réttri stemmingu í mynd-
bandinu sem gerist að stórum hluta 
í Breiðholtinu.

Ásamt Þórsteini komu þau 
Sigurður Ýmir og Eyrún Helga að 
myndbandinu – Sigurður gerði 
grafík og Eyrún klippti herlegheitin.
stefanthor@frettabladid.is

Birgir Hákon er algjör stjarna í Breiðholtinu að sögn leikstjóra myndbandsins og hann ákvað að fanga stemminguna 
sem því fylgir í myndbandinu. 

Súperstjarna 
Breiðholtsins
með sitt fyrsta lag
Birgir Hákon sendi 
frá sér sitt fyrsta lag, 
Sending, fyrir helgi. 
Loksins, segja sumir 
sem hafa fylgst með 
íslensku rappi. Birgir 
vinnur nú að plötu 
og á nokkur lög til. 
Myndbandið er í 
heimildarmyndastíl 
og fangar líf Birgis.

ÞAÐ ER ALLT 
AÐ VERÐA 

VITLAUST SKO. FÓLK 
ER AÐ FÍLA ÞETTA.
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TÓNLEIKUR KYNNIR

HÁSKÓLABÍÓ
23. ÁGÚST

 MIÐASALA HEFST 27. JÚNÍ Á TIX.IS



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

VEISLUÞJÓNUSTA

Sjá úrval veislubakka
á www.joifel.is 

Ég var farinn að óttast að ég 
næði ekkert að skrifa um 
heimsmeistarakeppnina í 

fótbolta hér í Bakþönkum; íslenska 
liðið virtist á heimleið jafnvel áður 
en riðlakeppni var lokið. Ekki 
vegna eigin frammistöðu heldur 
vegna utanaðkomandi aðstæðna.

Þar ber helst að nefna hitastig, 
mýflugu, Mið-Ísland, og Instagram. 
Það eina sem maður batt vonir við 
að gæfi leikmönnum ró var það að 
ríkisstjórnin var heima í fýlu. En þá 
fregnaði maður að Dagur Bjé væri 
á leiðinni út og „þá hvarf sú von“ – 
eins og segir í gamla dægurlaginu.

En svo sluppu menn undan 
mývargnum (sem ég reyndar held 
að hafi verið maðkafluga fylgjandi 
íslenskættuðu nesti Nígeríu-
manna) og hitanum. Mið-Ísland 
fór heim og Instagram sprakk. 
Ríkisstjórnin var áfram í fýlu og 
hélt forsetanum í pestargíslingu. Þá 
var eina vandamálið Dagur Bjé – en 
hann er nú ekki stórt númer svo 
þetta hlaut að blessast.

Og nú er svo komið að við getum 
látið okkur hlakka til næsta leiks. 
Hann er annað kvöld gegn hinum 
sísvindlandi Króötum. Hnerri and-
stæðingar þeirra í leik eru Króatar 
yfirleitt svo staðfastlega stórslasað-
ir eftir, að um líf og dauða er að tefla 
þegar þeir eru bornir helsærðir af 
velli. Tafir þeirra mælast í klukku-
stundum en ekki sekúndum og þeir 
mótmæla ekki bara við hvert brot 
heldur einnig við hvert innkast og 
við hvert handaband fyrir leik.

Svartsýnn? Aldeilis ekki, nú er 
nefnilega komið að því að Króatar 
munu sjá sér hag í því að spara sig 
gegn Íslendingum – og sjái þeir sér 
hag í einhverju þá svindla þeir sér 
að settu marki. Þeir munu hvíla 
lykilmenn, passa upp á að fá ekki 
spjöld og jafnvel leggja eitthvað 
undir á bak við tjöldin.

Sumir spá. Ekki ég, hér er full-
vissa: Ísland 3 Króatía 1.

HM


