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LÖGREGLUMÁL Eigandi veitinga-
húss í miðbæ Reykjavíkur hefur 
verið kærður til lögreglu fyrir kyn-
ferðislega áreitni. Minnst tvær ungar 
konur hafa lagt fram kæru á hendur 
veitingamanninum.

Þetta staðfestir Sigrún Jóhanns-
dóttir, lögmaður kvennanna. Lög-
regla rannsakar nú málið.

Konurnar störfuðu sem þjónar á 
veitingastaðnum þegar brotin eiga 
að hafa átt sér stað. Manninum er 
gefið að sök að hafa ítrekað káfað, 
þuklað og strokið konunum, þving-
að tungu sinni upp í munn þeirra 
eftir vaktir og viðhaft óviðeigandi og 
klámfengin ummæli um útlit þeirra 
og eigin kynferðislegu langanir.

Að sögn kvennanna fékk hegð-
unin að viðgangast undir því yfir-
skini að um menningarmun væri 
að ræða, en maðurinn er af erlendu 
bergi brotinn. Mikill aldursmunur er 
á honum og konunum, sem margar 
voru að stíga sín fyrsta skref á vinnu-
markaðnum. Meint brot eru sögð ná 
yfir margra ára tímabil. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins íhuga 
fleiri konur stöðu sína.

Konurnar leituðu til Vinnueftir-
litsins eftir að hafa rætt við starfs-
mannastjóra veitingastaðarins. Hjá 
Vinnueftirlitinu fengu konurnar þau 
svör að lítið sem ekkert væri hægt að 
gera í slíkum málum þar sem ekki 

væri hægt að kvarta nafnlaust. Þetta 
segir Sigrún að sé rangt. Vinnueftir-
litið hafi eftirlitsskyldu í málum er 
varða kynferðislega áreitni á vinnu-
stað og beri að sjá til þess að vinnu-
veitandi grípi til viðeigandi úrbóta, 
sé þess þörf. Hægt hefði verið að 
koma í veg fyrir að málið fengi að 
vinda upp á sig.

Starfsmaður Vinnueftirlitsins 
benti konunum á að hafa samband 
við stéttarfélag sitt, Eflingu. Þar sagð-
ist starfsmaður ekkert geta aðhafst 
nema að búið væri að kæra manninn 
fyrir kynferðislega áreitni.

„Það að leggja fram kæru á hendur 
vinnuveitanda fyrir kynferðisbrot er 
meira en að segja það og algjörlega 
ótækt að setja slíka ábyrgð á einstak-
ling sem er á sama tíma að vinna úr 
afleiðingum brotsins,“ segir Sigrún. 
„Að enginn annar en þolandinn 
sjálfur geti stöðvað áframhaldandi 

brot yfirmanns er algjörlega óásætt-
anlegt.“

Svava Jónsdóttir, sviðsstjóri hjá 
Vinnueftirliti ríkisins, segir mál 
af þessum toga hafa verið snúin 
hingað til. Hún þekki ekki umrætt 
mál en vinnuveitandi hafi til þessa 
getað óskað eftir upplýsingum um 
kvörtun samkvæmt stjórnsýslu- og 
upplýsingalögum og því fengið upp-
lýsingar um þann sem kvartaði.

„Við tökum á móti ábendingum og 
formlegum kvörtunum frá einstakl-
ingum. Það sem við getum svo gert er 
að fara inn á viðkomandi vinnustað 
og skoða almennt vinnuumhverfið. 
Við getum hins vegar ekki beitt 
okkur út frá einstaklingsmáli. Vegna 
þess að ef við segjum að okkur hafi 
borist kvörtun þá hefur viðkomandi 
vinnustaður heimild til að óska eftir 
upplýsingum um gögnin sem við 
höfum,“ segir Svava.

Fyrir þinglok hafi hins vegar verið 
samþykkt að Vinnueftirlitið fengi 
heimild til að halda trúnaði við þann 
sem kvartar.

„Við erum ekki komin það langt 
að við getum farið að breyta þessu 
en við munum setja starfsreglur um 
það eftir sumarið. Nú höfum við að 
minnsta kosti sterkari möguleika til 
að ganga harðar fram með þessum 
lagabreytingum,“ segir Svava Jóns-
dóttir. – gj

Veitingamaður kærður 
fyrir margra ára áreitni
Meint brot veitingamanns eru sögð ná yfir margra ára tímabil. Konur sem unnu 
á veitingastað mannsins í miðbænum segja hegðunina hafa viðgengist á þeim 
forsendum að um menningarmun væri að ræða. Vinnueftirlitið hafi brugðist.

Að enginn annar en 

þolandinn sjálfur 

geti stöðvað áframhaldandi 

brot yfirmanns er algjörlega 

óásættanlegt.

Sigrún Jóhanns-
dóttir, lögmaður 

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur segir synjun Tryggingastofnunar 
ríkisins á umsókn föður langveiks, 
tólfa ára drengs um tekjutengdar 
greiðslur andstæða stjórnarskrá.

Dómurinn átelur ríkið fyrir að 
ganga hart fram gegn feðgunum.

„Við gæslu hagsmuna ríkis-
valdsins eða einstakra þátta þess í 
skiptum við almenna borgara getur 
það ekki verið hlutverk stjórnvalda 
að leita allra leiða eða beita öllum 
brögðum til að fá sýknu fyrir hið 
opinbera eða til að fá málum vísað 
frá dómi,“ segir í dómnum. 
– jóe / sjá síðu 4

Aðgangsharka 
ríkisins átalin

TAÍLAND Fjórum af taílensku drengj-
unum tólf sem fastir hafa verið í 
helli var bjargað í gær. Hagstæð 
skilyrði mynduðust til björgunarað-
gerða og var ákveðið að ráðast í þær.

Kafarateymi fylgdi drengjunum 
fjórum út í tveimur hollum. Aðgerð-
irnar þykja hafa tekist vonum 
framar.

„Þessi björgun var okkar meist-
araverk,“ sagði yfirmaður aðgerð-
anna. – smj / sjá síðu 8

Fjórir drengir 
heilir á húfi

Enn drynur í Fagraskógarfjalli þegar smærri skriður falla úr fjallinu. Sú stærsta fór af stað aðfaranótt laugardags. Sú er um tveggja kílómetra breið og 
margra mannhæða há þar sem mest er. Enn er á huldu hve mikil áhrif framburðurinn mun hafa á lífríki Hítarár.  Sjá síðu 6  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sjúkrabílar flytja fjóra taílenska 
drengi á spítala. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Hamfarir í Hítardal



Veður

Suðvestan 13-23, áfram hvassast 
norðvestan til og á miðhálendinu. 
Víða skúrir, en léttskýjað austan-
lands. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á 
Austurlandi. SJÁ SÍÐU 16

Veður

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

Skógarævintýri í Heiðmörk

Ungir sem aldnir léku við hvern sinn fingur á árlegum Skógarleikum Skógræktarfélags Reykjavíkur í Furulundi í Heiðmörk. Skógarhöggsmenn 
kepptu í axarkasti, sporaklifri, bolahöggi og afkvistun trjábola. Gestir tálguðu undir handleiðslu meistara og spreyttu sig á skreytingum. Að þessu 
sinni var áhersla lögð á að sýna hvernig hægt er að náttúrulita með hráefni úr skóginum. Og auðvitað var varðeldur og grill. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

DÓMSMÁL Bjarni Bærings Bjarnason 
er bótaskyldur gagnvart félaginu 
Brúarreykjum ehf. vegna tjóns sem 
félagið gæti hafa orðið fyrir vegna 
aðgerðaleysis hans eftir að dreifing 
afurða mjólkurbúsins Brúarreykja 
var bönnuð með ákvörðun Mat-
vælastofnunar (MAST) árið 2013. 
Héraðsdómur Vesturlands kvað upp 
dóm þessa efnis fyrir helgi.

Brúarreykir ehf. var stofnað af 
Bjarna og þáverandi sambýliskonu 
hans árið 2002 og áttu þau félagið 
að jöfnu. Sá Bjarni um búrekstur og 
var framkvæmdastjóri félagsins til 
2011 en þá var kona hans skráð í 
framkvæmdastjórn þess.

Í nóvember 2012 afturkallaði 
MAST starfsleyfi Brúarreykja til 
matvælaframleiðslu vegna ítrekaðra 
brota á lögum og reglugerðum um 
matvæli á árinu. Sú ákvörðun var 
síðar staðfest af atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu.

Starfsleyfi var veitt að nýju í janú-
ar 2013 en í kjölfar eftirlitsferðar 
MAST í febrúar sama ár var aðstaða 
og fóðrun gripa metin óásættanleg. 
Farið var fram á ýmsar úrbætur og 
gripir teknir til aflífunar. 

Í júní sama ár var afhending 
afurða og dýra frá búinu bönnuð 
meðal annars vegna þess að með-
ferð dýralyfja hefði ekki verið í sam-
ræmi við lög og reglur. Bjarni stefndi 
ríkinu til ógildingar á þessum 
aðgerðum og taldi um valdníðslu 
af hálfu MAST ræða. Þeim málatil-
búnaði var hafnað.

Banninu var aflétt, að skilyrðum 
uppfylltum, í ágúst en í mars 2014 
var starfsleyfið afturkallað á ný. Var 
það meðal annars vegna þess að eft-
irlitsmönnum var neitað um aðgang 

að búinu. Allir nautgripir félagsins 
voru síðan seldir í júní 2014.

Brúarreykir báru því við að Bjarni 
hefði séð um allan daglegan búrekst-
ur frá árinu 2011 auk þess að vera 
hluthafi og prókúruhafi. Byggt var á 
því að með athafna- og aðgerðaleysi 
sínu hefði hann bakað búinu tjón. 
Það fólst í því að í stað þess að vinna 
að úrbótum á aðbúnaði til að tryggja 
áframhaldandi sölu afurða frá búinu 
hefði Bjarni einbeitt sér að því að 
véfengja niðurstöður MAST. Með því 
hefði hann aukið á tjón búsins í stað 
þess að lágmarka það.

Varnir Bjarna byggðu á því að 
meðeigandi hans hefði einnig 
gegnt stöðu framkvæmdastjóra og 
málinu því verið ranglega beint að 

honum einum. Þá hefðu aðgerðir 
hans, meðal annars sala búpen-
ings, miðað að því að draga úr tjóni 
Brúarreykja.

Héraðsdómur taldi Bjarna hafa 
verið ábyrgan fyrir því að rekstur 
búsins væri í lagi enda óumdeilt 
að hann hefði séð um hann. Með 
því að hafa ekki reynt að tryggja 
að aðbúnaður væri í löglegu horfi 
bæri hann bótaábyrgð á tjóni. Þá 
var sala búfjárins metin óvenjuleg 
og mikilsháttar ráðstöfun í skilningi 
hlutafélagalaga sem samþykki hlut-
hafa hefði þurft fyrir.

Bótaábyrgð var felld á Bjarna og 
þarf hann að auki að greiða rúma 
milljón í málskostnað. 
joli@frettabladid.is

Bótaskylda fyrir að láta 
búrekstur sinn dankast
Héraðsdómur Vesturlands féllst á að búfjárhaldari á Brúarreykjum á Vesturlandi 
væri bótaskyldur gagnvart hlutafélagi sem átti búið. Sala afurða frá búinu var 
bönnuð árið 2013 vegna lélegrar aðstöðu og ólöglegrar notkunar á dýralyfjum.

Aðbúnaður á búinu áður en gripirnir voru seldir á brott. MYND/MATVÆLASTOFNUN

BYGGINGAR „Þetta er stormur í vatns-
glasi,“ segir Þorvaldur Gissurarson, 
forstjóri ÞG verks. Nýverið kom í 
ljós að asbest er að finna í skrifstofu-
húsnæðinu að Urðarhvarfi 8. ÞG 
verk keypti nýverið þetta 16 þúsund 
fermetra húsnæði aftur eftir að hafa 
byggt það fyrir hrun. Það hefur þó 
aldrei verið fullklárað og velkst um 
hálfkarað síðan Íslandsbanki leysti 
það til sín árið 2011.

RÚV greindi frá asbest-uppgötv-
uninni í síðustu viku en það er að 
finna í plötum milli glugga. Notkun 
á asbesti er bönnuð og hefur verið 
um árabil. RÚV greindi frá því að 
Byko hefði flutt einingarnar inn 
frá Kína á sínum tíma en ekkert í 
innihaldslýsingum hefði bent til að 
asbest væri að finna í þeim. Efnið 
fannst við athugun verkfræðistofu.

Aðspurður segir Þorvaldur ekki 
ástæðu til að hafa áhyggjur af þeim 
verkamönnum sem unnu með efnið 
óafvitandi á sínum tíma. 

„Þetta kemur samsett frá Kína 
og er inni í kerfinu, þannig að það 
kemur enginn við þetta, enginn 
nálægt þessu og þetta er í loft- og 
vatnsþéttum og aflokuðum álein-
ingum. Þar fyrir utan er þetta í svo 
litlu magni að það er vart mælan-
legt. Þetta eru ekki asbestplötur, 
þetta eru örlitlar leifar af þessari 
efnasamsetningu, um eða innan við 
1 prósent af plötunum.“

Brugðist verði þó við samkvæmt 
nútímakröfum og einingarnar fjar-
lægðar. RÚV hafði eftir Vinnueftir-
litinu að Byko muni bera kostnaðinn 
af því þegar af verður. – smj

Engar áhyggjur 
af asbest-máli

Áður en hið umdeilda gluggakerfi var 
sett í Urðarhvarf 8. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Stjórnendur Icelandair 
Group hafa lækkað afkomuspá 
félagsins fyrir þetta ár um 50 til 70 
milljónir dala, eða frá 18 upp í allt 
að 37 prósent. Þeir segja horfur í 
rekstrinum lakari en gert varð ráð 
fyrir. Þetta kom fram í afkomuvið-
vörun frá félaginu í gær.

EBITDA-hagnaður Icelandair 
Group er sagður verða 120 til 140 
milljónir dala á árinu í samanburði 
við 170 til 190 milljónir dala sam-
kvæmt fyrri spá. EBITDA félagsins 
nam 170,2 milljónum dala í fyrra. 
Talsvert rask hafi orðið í flugáætlun 
undanfarnar vikur, seinkun á inn-
leiðingu flugvéla, veðurfar og fleira 
hafi valdið auknum kostnaði auk 
þess sem tekjur hafi tapast.

„Sú staða sem við erum að horfa 
upp á núna er okkur talsverð 
vonbrigði,“ er haft eftir Björgólfi 
Jóhannssyni, forstjóra Icelandair 
Group, í tilkynningu sem send var 
Kauphöllinni. – kij

Tekjurnar lækka 
hjá Icelandair
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Orkuskiptin eru hafin! 
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8 VELJUM HYBRID
50% RAFDRIFINN*

VIÐ

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 11 milljónum ökumanna um heim allan. 
Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum búnaði þar sem kerfið sér sjálft 
um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt. Rafhlaðan er hönnuð til að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei 
að stinga í samband! Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.

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

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

*Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstíma Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvélar.  Sjá nánar á www.toyota.is. 
   Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega 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 



TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.990.000 KR. – LISTAVERÐ FRÁ: 2.390.000 KR.
ÚTFÆRSLUR Í BOÐI: POP, LOUNGE, BEINSKIPTUR/SJÁLFSKIPTUR, BLÆJU OG 105 HESTAFLA TWINAIR (TAKMARKAÐ MAGN BÍLA Í BOÐI)

FIAT 500 Á FRÁBÆRU FIAT-SUMARTILBOÐI

MAMMA
MIA!

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF · UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI · WWW.FIAT.IS
ÞVERHOLT 6 · 270 MOSFELLSBÆR · SÍMI: 534 4433 · WWW.ISBAND.IS · OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 · LAUGARDAGA 12-16

KJARAMÁL Kvíði fyrir fæðingu er 
sjálfstæður áhættuþáttur verðandi 
mæðra og hvers kyns kvíði og álag 
sem konur eru undir rétt fyrir fæð-
ingu getur þýtt frekari inngrip í fæð-
ingunni sjálfri. Einnig skiptir miklu 
máli að ljósmæður sjái um fræðslu 
og umönnun á meðgöngu.

Þetta segir Rúnar Vilhjálmsson, 
prófessor í heilsufélagsfræði við 
Háskóla Íslands.

Betri líðan á meðgöngu
Ljósmæðrastýrð þjónusta á með-
göngu og í fæðingu er betri fyrir 
hina verðandi móður en þjónusta 
sem stýrt er af lækni. Því er mikil-
vægt að þjónustu við verðandi 
mæður sé stýrt af ljósmæðrum og 
óæskilegt að aðrar heilbrigðisstéttir, 
svo sem læknar, stýri henni.

„Það hefur komið í ljós í rann-
sóknum að þjónusta, sem stýrt er 
af ljósmæðrum á meðgöngu og í 
fæðingu, hefur jákvæð áhrif á bæði 
fæðingarþyngd barna og nýbura- og 
ungbarnadauða. Einnig skiptir þessi 
þjónusta miklu máli fyrir heilsu 
móður, líðan hennar á meðgöngu, 
brjóstagjöf og möguleg inngrip í 
fæðingu,“ segir Rúnar.

Varar við hættumerkjum
„Það er mikilvægt fyrir hina verð-
andi móður að hún upplifi og skynji 
öryggi þegar kemur að þjónustunni. 
Ef það verður skortur á ljósmæðrum 
og aðrir heilbrigðisstarfsmenn fara 
að sinna þessum störfum á með-

göngu, þá geta verið þar ákveðin 
hættumerki út frá rannsóknum,“ 
heldur Rúnar áfram.

Á annan tug ljósmæðra hafa sagt 
upp störfum vegna bágra kjara og 
hefur vantað ljósmæður á allar 
vaktir á Landspítalanum síðan þær 
gengu út í lok síðasta mánaðar. Enn 
er ósamið í deilu ljósmæðra og ríkis-
ins og hefur samningalotan nú stað-
ið yfir í um 40 vikur, eða sem nemur 

meðalmeðgöngutíma móður.
„Styrkur ljósmæðra felst í nokkr-

um þáttum og að æskilegt sé að ljós-
móðir sé virkur hluti af þjónustu við 
mæður og fylgi konunni frá fyrstu 
heimsókn til fæðingar. Það hefur 
áhrif á næringu ungbarna, brjósta-
gjöf og andlega heilsu móður. 
Styrkurinn felst einmitt í þessari 
skjólstæðingafræðslu,“ bætir Rúnar 
við. sveinn@frettabladid.is

Telur varhugavert að aðrir en 
ljósmæður sinni mæðravernd
Þjónusta á meðgöngu sem stýrt er af ljósmæðrum hefur jákvæð áhrif á fæðingarþyngd og á nýbura- og ung-
barnadauða. Þetta sýna rannsóknir, að sögn Rúnars Vilhjálmssonar, prófessors í heilsufélagsfræði við Há-
skóla Íslands. Enn er ósamið í deilu ljósmæðra við ríkið. Samningalotan hefur nú staðið í um fjörutíu vikur.

Samningalota ljósmæðra við ríkið hefur nú tekið sem samsvarar meðal meðgöngutíma kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Það er mikilvægt 

fyrir hina verðandi 

móður að hún upplifi og 

skynji öryggi.

Rúnar  
Vilhjálmsson,  
prófessor í  
heilsufélagsfræði 

SKIPULAGSMÁL Byggingarfulltrúi 
mun ekkert aðhafast vegna meintra 
óleyfisframkvæmda við bílaplan 
umdeildrar rútumiðstöðvar í Skóg-
arhlíð 10. Þetta kemur fram í svari 
frá Jóni Halldóri Jónassyni, upplýs-
ingafulltrúa hjá Reykjavíkurborg, 
við fyrirspurn Fréttablaðsins.

„En það er niðurstaða skoðunar 
heilbrigðiseftirlitsins að þarna 
verði að sækja um starfsleyfi og því 
gert ráð fyrir að aðilar muni sækja 
um byggingarleyfi vegna þeirra 
breytinga sem eftir atvikum þarf að 
ráðast í og krefjast byggingarleyfis,“ 
segir í svari Jóns Halldórs. – gar

Ekkert aðhafst 
vegna bílaplans

Í Skógarhlíð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

SAMFÉLAG Stjörnukokkurinn og 
þáttastjórnandinn Gordan Ramsay 
var staddur hér á landi um helgina 
ef marka má myndir sem hann birti 
á Instagram. Af þeim að dæma fór 
þessi heimsþekkti sjónvarpskokkur 
í laxveiði og út að borða á veitinga-
staðinn Sumac á Laugavegi á föstu-
dagskvöld.

„Besti lax í heimi,“ skrifaði kokk-
urinn, sem liggur vanalega ekki á 
skoðunum sínum, með mynd sem 
hann birti á Instagram og brosir 
sínu breiðasta. Þá sagði Ramsey 
matinn á Sumac með því betra sem 
maður fengi í Reykjavík. – dfb

Ramsey sáttur 
við lax og mat

Gordon Ramsey. MYND/AF INSTAGRAM

LEIÐRÉTTING

Í frétt á síðu 8 í Fréttablaðinu þann 
5. júlí, undir fyrirsögninni Svana-
söngur kjararáðs, var staðhæft að 
laun forstjóra Landmælinga Íslands 
hefðu ekki verið ákvörðuð síðan 
í tíð kjaranefndar. Hið rétta er að 
það var síðast gert árið 2012. Þá var 
Bergþóra Þorkelsdóttir titluð vega-
málastjóri en hún mun ekki taka við 
embættinu fyrr en 1. ágúst. Hreinn 
gegnir embættinu áfram þangað til.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur 
hefur fellt úr gildi synjun Trygginga-
stofnunar ríkisins (TR) á umsókn 
föður langveiks barns um tekju-
tengdar greiðslur til foreldra á vinnu-
markaði. Dómurinn taldi synjunina 
andstæða stjórnarskrá.

Árið 2006 tóku gildi ný lög um 
greiðslur til foreldra langveikra eða 
alvarlega fatlaðra barna. Þau taka 
aðeins til barna sem fæddust 1. októ-
ber 2007 eða síðar.

Drengurinn sem um ræðir fædd-
ist í október 2005. Föður hans var 
synjað um greiðslurnar í tvígang 
vegna þessa auk þess sem Hæsti-
réttur vísaði máli hans frá árið 2016. 

Því var málið fært í nýjan búning, úr 
kröfu um greiðslu í ógildingarmál.

Dómurinn taldi að það stæðist 
ekki málefnalega skoðun að gera 
greinarmun á rétti til félagslegrar 
aðstoðar til fjölskyldna barna sem 
eru fötluð eða alvarlega veik eftir því 
hvenær fötlun þeirra eða sjúkdómur 
er greindur. Synjunin var því felld 
úr gildi. Þá gerir dómurinn athuga-
semdir við framgöngu ríkisins.

„Við gæslu hagsmuna ríkisvaldsins 
eða einstakra þátta þess í skiptum 
við almenna borgara getur það ekki 
verið hlutverk stjórnvalda að leita 
allra leiða eða beita öllum brögðum 
til að fá sýknu fyrir hið opinbera eða 

til að fá málum vísað frá dómi. Þeim 
sem falið er að koma fram fyrir hönd 
ríkisvaldsins í dómsmáli er ekki tækt 
að verjast með öllum sömu ráðum 
og einkaaðilum. Þeim sem fara með 
opinbert vald eða sem falið er að 
gæta hagsmuna hins opinbera er 
trúað fyrir hlutverki sem þeir verða 
að sinna í almannaþágu og af virð-
ingu fyrir skyldu sinni til að stuðla að 
réttmætri niðurstöðu,“ segir í niður-
stöðukafla dómsins. 

„Við eigum eftir að sjá hvort TR 
unir dómnum. Krafan gæti verið 
fyrnd en þá gæti hafa myndast réttur 
til skaðabóta,“ segir Júlí Ósk Antons-
dóttir, lögmaður föðurins. – jóe

„Beitti öllum brögðum“ gegn föður langveiks drengs
Við eigum eftir að 

sjá hvort TR unir 

dómnum. Krafan gæti verið 

fyrnd en þá gæti hafa mynd-

ast réttur til skaðabóta.

Júlí Ósk Antons  dóttir,  
lögmaður föðursins
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KOMDU Í REYNSLUAKSTUR OG UPPLIFÐU ÞAÐ NÝJASTA 
OG FULLKOMNASTA Í RAFBÍLATÆKNI.

Sheer
Driving Pleasure

BMW i3 ER ENGINN VENJULEGUR RAFBÍLL. BMW i3 ER FYRSTI FJÖLDAFRAMLEIDDI 
BÍLLINN Í HEIMINUM MEÐ YFIRBYGGINGU ÚR HÁSTYRKTUM KOLTREFJUM OG EINI 
RAFBÍLLINN Í HEIMINUM MEÐ VOTTAÐ 100% HREINT FRAMLEIÐSLUFERLI.

BMW i3. VERÐ FRÁ: 4.490.000 KR.

RAFBÍLL ÞARF EKKI AÐ 
LÍTA HVERSDAGSLEGA ÚT.



Berghlaup úr Fagraskógarfjalli í Hítardal

Mildi þykir að enginn var við veiðar þar sem skriðan féll en þar eru vinsælir veiðistaðir. Á svæðinu sem nú er hulið var áður að finna góða hrygningar- og uppeldisstaði laxa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vísindamenn frá Veðurstofunni og Hafrannsóknastofnun voru við mælingar í Hítará um helgina. 

NÁTTÚRUHAMFARIR Afleiðingar skrið-
unnar sem féll úr Fagraskógarfjalli í Híta-

rdal eru óljósar. Stærsta skriðan féll 
aðfaranótt laugardags en enn eru 

smærri skriður að falla.
Góðir  veiðistaðir  Hít-

arár voru á svæðinu þar sem 
skriðan fór yfir. Skriðan 

hindrar að áin renni 
eftir sínum forna far-

vegi. Lón myndaðist 
við jaðar skriðunnar 
en í gær hafði vatns-
flaumurinn fundið 
sér nýjan farveg og 
rennur hann nú í 
ána Tálma.

„Það vantar í ána á einhverjum tíu 
kílómetra kafla. Það fór beitiland þarna 
undir en stærsta málið er laxveiðin og 
hvernig henni reiðir af. Það er einnig 
óljóst með vatnsskemmdir þegar áin er 
komin í Tálma. Farvegurinn ræður senni-
lega ekki við þetta. Þó það sé mikið vatn 
í ánni núna þá er þetta ekki neitt miðað 
við vorleysingar,“ segir Finnbogi Leifs-
son, bóndi í Hítardal.

„Ef haugurinn verður látinn kyrr þá 
eru allavega þrír bæir sem missa ána. 
Það er mögulega hægt að grafa ána í sinn 
gamla farveg en það er gríðarleg vinna. 
Það er ekki á færi eins veiðifélags að fara 
í að moka þessu burt,“ segir Ólafur Sig-
valdason, formaður Veiðifélags Hítarár.

Ljóst er að gífurlegt tjón hefur orðið en 
afar ósennilegt er að nokkuð fáist bætt 
þar sem um náttúruhamfarir er að ræða. 
Vátryggingafélög undanskilja slík tjón í 
skilmálum sínum.

„Eins lengi og það er ekkert tjón á 
vátryggðum eignum þá er þetta atburður 
sem kemur ekki inn á okkar borð. Sam-
kvæmt okkar bestu vitund, þá varð 
ekkert slíkt tjón þarna,“ segir Hulda 
Ragnheiður Árnadóttir, forstjóri Nátt-
úruhamfaratryggingar Íslands, áður Við-
lagatrygginga Íslands.

Vísindamenn frá Veðurstofu Íslands og 
Hafrannsóknastofnun voru að störfum 
á svæðinu um helgina. Of snemmt er að 
segja til um endanleg áhrif hamfaranna.

„Við fórum í [fyrradag] og litum á þessi 
ósköp. Þetta er atburður á skala sem við 
höfum ekki séð fyrr. Það er náttúrulega 
ljóst að þetta mun hafa mikil áhrif á líf-
ríki árinnar,“ segir Sigurður Már Einars-
son, líffræðingur hjá Hafrannsókna-
stofnun.

Sigurður segir að skriðan hafi farið yfir 
góð hrygningar- og uppeldissvæði fyrir 
laxa. Þá hafi fleiri slík svæði þornað upp. 

Svæðið sem áin rennur nú um sé ekki 
eins gott.

„Það á alveg eftir að meta það hvort 
möguleiki sé að koma henni aftur í upp-
runalega farveginn. Það verður mjög 
dýrt og spurning hvort það sé hægt yfir-
höfuð. Þetta kemur til með að hafa áhrif 
á hlunnindi margra bæja,“ segir Sigurður.

„Við erum í góðu samstarfi við yfir-
völd og höfum verið í samskiptum við 
bændur á svæðinu. Við munum funda 
á morgun vegna þessa og fara vel yfir 
stöðuna,“ segir Jón Þór Ólason, formaður 
Stangveiðifélags Reykjavíkur, en félagið 
er leigutaki Hítarár. Hann segir að hollið 
sem hafi lokið veiðum í gær hafi veitt vel 
en framhaldið sé óljóst.

„Við höfum átt í góðu sambandi við 
veiðifélagið. Hugur okkar er hjá Veiði-
félagi Hítarár og bændum á svæðinu. 
Hítardalur er algjör perla og þetta mun 
hafa mikil áhrif á hann,“ segir Jón Þór.

Afdrif laxveiði í Hítará er stærsta málið
Margra mannhæða hátt lag af aur og grjóti breiddi sig yfir hluta Hítarár þegar skriða féll úr Fagraskógarfjalli aðfaranótt laugardags. 
Gífurlegt tjón varð á beitar- og veiðilöndum. Alls óvíst er hvort hægt er að moka framburðinum til svo áin renni í sinn gamla farveg.

Jóhann Óli Eiðsson
joli@frettabladid.is 
Sigtryggur Ari Jóhannson
sigtryggur@frettabladid.is

Stórt lón myndaðist þar sem Hítará mætti aurnum. Áin fann sér farveg framhjá niður í Tálma.
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Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I    Sími 568 5100  

VERÐ FRÁ

3.990.000

NJÓTTU ÞESS 
AÐ VERA TIL

Fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross 
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.k t i i l ik í é fl kki



lækkað verð á grillum!
elko outletelko outlet

89.995
verð áður: 99.995

WEBER
GENESIS GASGRILL 

E310GENESIS

WEBER
E310 CLASSIC GASGRILL 

E310CLASSIC 69.995 79.995
verð áður: 74.995 verð áður: 84.995

WEBER
E-310 SPIRIT ORIGINAL GASGRILL 

E310ORIGINAL

WEBER
GASGRILL Á FÖSTUM FÓTUM 

Q2200F

WEBER
GASGRILL M. HLIÐARBORÐUM 

Q1200S 39.99529.995
verð áður: 47.995verð áður: 32.995

59.995
verð áður: 69.995

WEBER
GASGRILL Á FÓTUM 

Q3200S

TAÍLAND Fjórir af taílensku drengj-
unum tólf sem fastir hafa verið 
neðanjarðar í Tham Luang-hell-
inum eru komnir upp og gengu 
björgunaraðgerðir í gær vel. Þegar 
björgunaraðilar höfðu náð drengj-
unum fjórum út var ákveðið að 
taka pásu, undirbúa næstu skref og 
hvílast. Gert var ráð fyrir að minnsta 
kosti 10 tíma pásu, þegar Frétta-
blaðið fór í prentun.

Ákveðið var að ráðast í björg-
unarleiðangurinn á sunnudag vegna 
ótta við síhækkandi vatnsborð í 
hellinum. Látið var til skarar skríða 
þegar stytti upp um tíma, mun fyrr 
en áætlað hafði verið.

Níutíu kafarar, þar af 40 frá Taí-
landi og 50 víðs vegar að úr heim-
inum, hafa unnið að skipulagningu 
og framkvæmd björgunaraðgerð-
anna. Læknar munu hafa metið 
drengina á laugardag og forgangs-
raðað hverjum ætti að bjarga fyrst 
út frá ástandi þeirra.

Heimsbyggðin hefur fylgst með 
málinu frá því að fyrst spurðist út 
að fótboltaliðið unga ásamt þjálf-
ara þess hefði horfið. Þeir fundust á 
mánudag eftir níu daga leit í myrku 
neðanjarðarkerfi Tham Luang-
hellisins. 

Drengirnir eru á aldrinum 11-17 
ára og þjálfarinn 25 ára og hefur 
hann beðið foreldra drengjanna 
afsökunar á hvernig fyrir þeim er 
komið. Þeir eru fastir um fjóra kíló-

Fjórir drengir lausir úr hellaprísundinni
Fjórir af fótboltadrengjunum tólf sem fastir hafa verið í helli í norðurhluta Taílands í rúmar tvær vikur eru komnir út heilir á húfi. Ráðist 
var í björgunaraðgerðir í gær þar sem hagstæð skilyrði mynduðust. Gekk vonum framar. Drengirnir átta og þjálfarinn bíða björgunar.

Björgunaraðilar ferja fyrstu tvo drengina sem bjargað var úr hellinum um borð í þyrlu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Til þessara hugrökku 

drengja og þjálfara 

sem fastir eru í Tham Luang-

hellinum í Thaílandi og 

fjölskyldna þeirra: Fólk er að 

hugsa til ykkar um allan 

heim og það á líka við um 

okkur hér á Íslandi.

Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra Íslands, á Twitter

Bandaríkin eru að 

vinna náið með 

ríkisstjórn Taílands til að 

hjálpa öllum þessum börn-

um út úr hellinum og í var. 

Mjög hugrakkt og hæfileika-

ríkt fólk!

Donald Trump 
Bandaríkjaforseti, á Twitter

Hugrekki, útsjónar-

semi og styrkur 

krakk anna og kafarateymis-

ins heldur áfram að koma 

mér á óvart. Sýnir manns-

andann í sinni bestu mynd.

Elon Musk sem boðið hafði fram  
aðstoð sína við björgunina á Twitter

metri inni í hellinum sem fylltist 
skyndilega af vatni í mikilli ofan-
komu. Upphaflega var talið að 
drengirnir yrðu að dúsa í prísund-
inni þar til rigningatímabilið gengi 
yfir sem hefði getað þýtt mánuði. 

„Aðstæður í dag voru ákjósan-
legar með tilliti til heilsu barnanna, 
vatnsmagns og björgunarliðs 
okkar,“ sagði Narongsak Osatanka-
korn, yfirmaður aðgerðanna. 

„Þessi björgun var okkar meist-

araverk.“ Fyrstu drengirnir komu 
út laust fyrir klukkan sex að morgni 
sunnudags að staðartíma. Tveimur 
tímum síðar komu hinir tveir og 
fögnuður braust út.  
mikael@frettabladid.is

JAPAN Yfir 70 eru látnir og hátt í 
hundrað er saknað eftir úrhellis-
rigningar, skriðuföll og flóð víðs 
vegar um Japan. 

Shinzo Abe forsætisráðherra 
hefur sagt að björgunarlið séu í 
kappi við tímann en vatn flæðir nú 
um götur fjölmargra borga, bæja og 
þorpa í landinu.

Hátt í fimm milljónir manna hafa 
neyðst til að yfirgefa heimili sín 
undanfarna daga þar sem þeim var 
hætta búin af vatnsflóðinu.  

Tæplega 50 þúsund manns hafa 
tekið þátt í leitinni að týndu fólki 

og við að bjarga þeim sem þurfa á 
hjálp að halda.

Yoshihide Suga, talsmaður ríkis-
stjórnarinnar, segir að flestir hinna 
týndu séu frá suðurhluta Hirosh-
ima. Þá er ástandið einnig slæmt 
í Kýótó. Veðurathuganir benda til 
þess að regnið hafi verið 26,3 senti-
metrar á ákveðnu svæði í Kochi 
sem er met frá því mælingar hófust 
árið 1976.

„Húsið mitt skolaðist bara í burtu 
með flóðinu og er gjörónýtt,“ er haft 
eftir Toshide Takigawa, íbúa í Hir-
osh ima, í samtali við The Guardian. 

Kona ein viðrar áhyggjur sínar 
og segir hverfi sitt hafa orðið undir 
„hafsjó“ á skömmum tíma. 

„Ég hef áhyggjur því ég veit ekki 
hversu lengi þetta varir.“ 

„Við höfum aldrei upplifað nokk-
uð þessu líkt þegar kemur að ofan-
komu,“ hefur breska ríkisútvarpið 
eftir veðurfræðingi í Japan. 

Til að setja ofankomuna í sam-
hengi þá hafði í gær, frá því á 
fimmtudag, rignt þrisvar sinnum 
meira en heildarúrkoman er að 
meðaltali í júlímánuði í vesturhluta 
Japans. – dfb, smj

Rúmlega sjötíu látnir í gríðarlegum flóðum og skriðum í Japan

Loftmynd af borginni Kurashiki í gær sýnir afleiðingarnar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
OpOpiðið aallllanan ssólólararhrhriningiginnnnn
GaGarðrðababæ æ ogog SSkekeififfununnini

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Herlitz skólataska

  

9.726 kr

verð áður 13.899 kr

  
Beckmann skólataska 22 l
  

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Bakpoki Stranger

  

5.522 kr

verð áður 7.889 kr

  
Beckmann skólataska 22 l
  

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Bakpoki Stranger

  

5.522 kr

verð áður 7.889 kr

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Herlitz skólataska

  

9.726 kr

verð áður 13.899 kr

  
JEVA skólataska 21 l

  

  
JEVA skólataska 16 l

  

  
Bakpoki Outside

  

6.292 kr

verð áður 8.989 kr

  
JEVA skólataska 18 l

  

  
JEVA skólataska 18 l

  

Allar JEVA töskur 
hafa góðan 
bakstuðning 
og þeim fylgir: 
· Vatnsbrúsi
· Nestisbox
· Íþróttapoki

SKÓLATÖSKUDAGAR
4.-13. júlí

Í Skeifu, Kringlu, Smáralind og Garðabæ 

  
Allar JEVA og 

Beckmann 
skólatöskur eru 

á sama verði 
 

14.132 kr 
verð áður 20.189 kr



Frá degi til dags

Halldór
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Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Það getur 

ekki verið 

óskastaða að 

auðmenn 

eignist hér 

stór land-

svæði. Samt 

er það látið 

óátalið.

 

Sem hvatn-

ingu fyrir 

lesendur á 

grunnskóla-

aldri höfum 

við skipulagt 

sumarlestrar-

leik með 

góðri hjálp.
www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

Mikilvægi lesturs og lesskilnings er ótvírætt. 
Við höfum lagt á það ríka áherslu síðustu 
ár að bæta læsi, ekki síst hjá börnunum 

okkar. Sumarið er tími samverunnar, útivistar og 
leikja en það er mikilvægt að minna á lesturinn 
líka. Það er staðreynd að ef barn les ekkert yfir 
sumartímann getur orðið allt að þriggja mánaða 
afturför á lestrarfærni þess í sumarfríinu. Góðu 
fréttirnar eru þó að það þarf ekki mikið til að börn 
viðhaldi færninni eða taki jafnvel framförum. 
Rannsóknir sýna að til þess að koma í veg fyrir 
þessa afturför dugar að lesa aðeins 4-5 bækur yfir 
sumarið eða lesa að jafnaði tvisvar til þrisvar í viku í 
um það bil 15 mínútur í senn.

Foreldrarnir besta fyrirmyndin
Sem hvatningu fyrir lesendur á grunnskólaaldri 
höfum við skipulagt sumarlestrarleik með góðri 
hjálp, meðal annars frá íslenska karlalandsliðinu 
í fótbolta og Menntamálastofnun. Það er fram-
hald Söguboltans, samstarfsverkefnis mennta- og 
menningarmálaráðuneytis, barnabókahöfunda 
og RÚV sem skipulagt var í tengslum við þátttöku 
landsliðsins í heimsmeistaramótinu í júní en þar 
tvinnum við saman tvær ástríður landsmanna, fót-
bolta og bókmenntir. Söguboltaþættina má finna 
á vef KrakkaRÚV og lestrarleikurinn fór í loftið um 
helgina. Hann er einfaldur og til þess gerður að 
hvetja krakka til þess að lesa, á alla vegu og í allt 
sumar.

Gleymum því ekki að bestu fyrirmyndir 
barnanna þegar kemur að lestri eru foreldarnir. 
Það er vænlegra til árangurs ef fleiri taka sér bók í 
hönd á heimilinu en börnin. Sem fyrr læra þau það 
sem fyrir þeim er haft og þess vegna þurfum við öll 
að muna eftir því að lesa líka. Setjum lesturinn á 
dagskrá í sumar, leggjum frá okkur snjalltækin og 
finnum okkur tíma í sól eða regni til þess að njóta 
góðra bóka. Það eru kannski ekki verðlaun í boði 
fyrir okkur fullorðna fólkið önnur en lestraránægj-
an – en hún er líka heilmikils virði.

Lesum í allt sumar

Lilja  
Alfreðsdóttir
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra

Þjóðinni er fyrir löngu orðið ljóst að ekki 
er fullkomlega hægt að treysta á að stjórn-
völd haldi vöku sinni í mikilvægum málum. 
Stundum er einfaldlega eins og þau séu úti 
á þekju. Þá þarf að vekja þau til lífsins og 

það getur kostað átak. Þetta sýnir sig í mörgu, en ekki 
síst þegar kemur að því að slá skjaldborg um náttúru 
landsins. Þá slær jafnvel þögn á málgefnustu stjórn-
málamenn sem kjósa að vera stikkfrí.

Á dögunum tók Björn Halldórsson, bóndi á Akri 
í Vopnafirði, að sér að ávíta stjórnvöld. Þar vann 
hann þarft verk. Björn benti á að erlendur auðmaður 
hefur keypt upp heilu jarðirnar hér á landi án þess 
að brugðist væri við. Björn sagði það vera aumingja-
skap dauðans að ekki skyldi tryggt að verðmætt land 
og landsvæði væru í eigu þjóðarinnar. Björn bóndi 
er þarna á sömu slóðum og hinn skeleggi Ögmundur 
Jónasson sem fyrir tæpum tveimur árum sagði það 
„órækan vitnisburð um vesaldóm íslenskra stjórn-
valda“ að hafa heimilað sölu Grímsstaða á Fjöllum til 
þessa sama auðmanns, sem er víst stöðugt að færa út 
kvíarnar hér á landi.

Það getur ekki verið óskastaða að auðmenn eignist 
hér stór landsvæði. Samt er það látið óátalið. Þegar 
kemur að varðveislu landsvæða og sjálfsagðri náttúru-
vernd er andvaraleysi ráðamanna landsins æpandi. 
Það hefði átt að vera akkur í því að fá í ríkisstjórn 
Vinstri græn, flokk sem kennir sig við umhyggju gagn-
vart náttúru landsins og flaggar náttúruverndarsjónar-
miðum óspart á landsfundum. Flokkurinn virðist hins 
vegar hafa afar takmarkaðan áhuga á að beita sér í 
þágu íslenskrar náttúru í ríkisstjórnarsamstarfi með 
tveimur enn áhugalausari samstarfsflokkum.

Vinstri græn virtust vera á réttri leið í upphafi ríkis-
stjórnarsamstarfsins þegar sóttur var í stól umhverfis-
ráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson, þekktur 
umhverfisverndarsinni. Innan ríkisstjórnarinnar er 
samt eins og þess sé alls ekki óskað að hann taki starf 
sitt alvarlega heldur verði til friðs. Áhugafólk um póli-
tík bíður spennt eftir því hvort umhverfisráðherra taki 
hag landsins, og þar með þjóðarinnar, fram yfir frið-
sælt samstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Ráðherranum 
virðist ætlað að vera upp á punt í þessari ríkisstjórn. 
Vonandi mun hann ekki sætta sig við það hlutskipti.

Aftur skal vitnað í Björn Halldórsson bónda sem í 
viðtali furðaði sig á því að ekki skuli horft fram í tím-
ann. Verði ekkert gert til að koma í veg fyrir að erlendir 
auðmenn eignist hér stór landsvæði mun kynslóðinni 
sem nú er að vaxa úr grasi og þeim kynslóðum sem á 
eftir koma bregða verulega í brún þegar þeim verður 
ljós sú staðreynd að skammsýnir stjórnmálamenn 
sátu aðgerðarlausir og áhugalausir hjá meðan erlendir 
auðkýfingar hrifsuðu til sín dýrmæt landsvæði.

Íslensk stjórnvöld geta enn brugðist við. Svo er 
annað mál hvort þau kæri sig um það. Kannski vilja 
þau viðhalda aumingjaskapnum og hafa engan áhuga 
á að hrista af sér vesaldóminn. Þá er illa komið fyrir 
þeim, en enn verr komið fyrir þjóðinni sem kaus þau 
yfir sig.

Aumingjaskapur

Gul viðvörun
Á frettabladid.is sagði frá því  
í gær að Veðurstofan bæði 
ferðalanga að fylgjast vel með 
veðrinu. Svokölluð gul viðvörun 
væri í gildi á fimm stöðum á 
landinu og búist við suðaustan 
stormi á Breiðafirði, Vest-
fjörðum og á miðhálendinu. Þá 
mætti einnig búast við snörpum 
vindhviðum undir Hafnarfjalli – 
að venju.

Sumarið er náttúrlega að 
verða brandari. Rigning og 
leiðindi dag eftir dag. Varla 
hefur sést til sólar. Og Veður-
stofan tekur þátt í gríninu með 
því að gefa gula viðvörun þegar 
von er á enn meira skítaveðri. 
Ætti sú skilgreining ekki betur 
við ef von væri á sólarglætu?

Er Ísland að þiðna?
Óvænt skriðuföll í Fagraskógar-
fjalli í Hítardal urðu um helgina 
og klóra menn sér í kollinum 
yfir hamförunum. Frettabladid.
is sagði frá því í gær að úrkoma 
í dalnum hefði mælst 260 milli-
metrar frá því 1. maí. Trausti 
Jónsson veðurfræðingur bendir 
hins vegar á að árið 1999 hafi 
úrkoman mælst yfir 300 mm 
á þessu tímabili. Mjög stórar 
skriður hafi verið algengar á 
undanförnum árum og margar 
þeirra hafi tengst rýrnun sífrera. 
Það er einmitt málefni sem 
Fréttablaðið hefur sagt ítarleg 
frá og vert er að fylgjast vel með 
á tímum loftslagsbreytinga. 
gar@frettabladid.is
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Á Íslandi ríkir marghliða tor-

tryggni. Fáir treysta nokkr-

um. Tortryggnin hefur grafið 

um sig á löngum tíma. Traust 

hefur ekki verið ræktað.

Aðferðir Íslendinga til þess að 
ná fram niðurstöðu í kjara-
deilum eru meingallaðar,“ 

sagði Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra í fréttum Stöðvar 2 þegar 
rætt var við hann um þá alvarlegu 
stöðu sem upp er komin í kjaradeilu 
ljósmæðra við fjármálaráðherra fyrir 
hönd ríkissjóðs. Ljósmæður hafa 
hætt störfum á Landspítala og fleiri 
hafa sagt upp störfum. Neyðará-
ætlun hefur tekið gildi á Landspítala 
og verkefnum er komið yfir á aðrar 
stofnanir þar sem ljósmæður eru 
enn starfandi. Yfirvinnubann ljós-
mæðra hefst um miðjan mánuðinn, 
nákvæmlega 10 árum eftir að rétt 
náðist að afstýra sambærilegu yfir-
vinnubanni hjúkrunarfræðinga hjá 
ríkinu í sambærilegri kjaradeilu.

Íslenskum stjórnvöldum virðist 
ofviða að semja um kaup og kjör við 
heilbrigðisstéttir. Nánast undantekn-
ingarlaust þurfa heilbrigðisstéttir að 
grípa til aðgerða eins og verkfalla til 
þess að knýja á um að gengið sé til 
samninga við þær. Hvers vegna er 
ástandið með þessum hætti og hvers 
vegna eru Íslendingar alltaf að grípa 
til þessara meingölluðu aðferða eins 
og fjármálaráðherra segir? Getur 
ekki verið að skorti á stefnu íslenskra 
stjórnvalda í heilbrigðismálum, 
mönnunar- og launamálum heil-
brigðisstétta, kynbundnum launa-
mun innan kerfisins og skorti á skýrri 
starfsmannastefnu sé að einhverju 
leyti um að kenna?

Rétt er að minna á að íslenska ríkið 
er nánast eini vinnuveitandi flestra 
heilbrigðismenntaðra kvennastétta. 
Á Íslandi hefur það sjaldan átt upp 
á pallborðið að kvennastéttum sem 
sinna umönnunarstörfum séu greidd 
laun í samræmi við ábyrgð í starfi. Að 
þessu leyti hefur jafnréttisbaráttan 
náð litlum árangri. Markaðslögmál 
þar sem samspil framboðs og eftir-
spurnar ræður launum og launaþró-
un stétta virðist ekki gilda hjá hinu 
opinbera þegar kemur að kvenna-
stéttum.

Fjármálaráðherra, fjármálaráðu-
neytinu og Samtökum atvinnulífs-
ins verður tíðrætt um að launaþróun 

þurfi að vera sambærileg milli stétta. 
Þessi aðgerð myndi ganga ef allir 
væru með sambærileg laun í upp-
hafi samanburðar eða hlutlægt mat 
lægi á bak við launasetningu, en hug-
lægt mat og gamlar hefðir um launa-
setningu karla og kvenna virðast 
ráða meiru. Þetta væri einnig gagnleg 
aðferð ef sama upphafsár væri alltaf 
notað í slíkum útreikningum.

Í kjarasamningum undanfarinna 
ára hafa íslensk stjórnvöld notast 
við upphafspunkt sem hentar 
hverju sinni. Árin 2006 og 2013 hafa 
verið notuð. SALEK-samkomulag og 
kjarasamningar 2015 gengu út frá 
launaþróun 2013. Þann 3. júlí gaf 
fjármálaráðuneytið út yfirlýsingu um 
launaþróun ljósmæðra og var árið 
2007 þá notað sem upphafsár, vænt-
anlega af því að það hentaði betur. 
Það að skoða bara launaþróun gefur 
skakka mynd ef heildarmyndin eða 
hvað liggur á bak við er ekki skoðað.

Launaþróun upp á 30% skilar færri 
krónum til launamanns sem er með 
400 þúsund krónur í laun en þess 
sem er með 700 þúsund krónur. Það 
er það sem ljósmæður, hjúkrunar-
fræðingar og fleiri heilbrigðismennt-
aðar kvennastéttir horfa til þegar 
verið er að meta launahækkanir hjá 
hinu opinbera. Til að mynda hafa 
dagvinnulaun hjúkrunarfræðinga 
hækkað um 133 þúsund krónur frá 
árslokum 2014 til ársloka 2017 á 
meðan t.d. kjararáð, læknar og skurð-
læknar hafa fengið um 300 þúsund 
króna hækkun á dagvinnulaun að 
meðaltali, ofan á laun sem fyrir voru 
mun hærri en hjúkrunarfræðinga.

Ljósmæður hafa notið lakari 
launaþróunar en aðrir opinberir 
starfsmenn bæði hvað varðar pró-
sentur og krónur, það sýna gögn fjár-
málaráðuneytisins. Reikningsæfingar 
eins og fjármálaráðuneytið grípur til 
í yfirlýsingu sinni þann 3. júlí breyta 
litlu þar um. Það að lengja tímabilið 
sem skoðað er eða notast við upp-
hafspunkt sem ekki hefur verið not-
aður í neinum samanburði gagnast 
lítið.

Samtal ALLRA aðila á vinnumark-
aði um það hvernig eigi að meta störf, 
menntun, ábyrgð, álag og umfang 
væri ágætis byrjun til þess að þróa 
nýjar aðferðir til þess að leiða kjara-
deildur til lykta á Íslandi. Síðan mætti 
reikna launaþróun út frá því. Vilji til 
þess að taka slíkt samtal virðist ekki 
vera til staðar, í það minnsta hefur 
hjúkrunarfræðingum ekki verið 
boðið í þá umræðu en þeir eru alltaf 
reiðubúnir til samtals.

Kjaramál heilbrigðisstétta
Gunnar  
Helgason
sviðsstjóri kjara- 
og réttindasviðs 
Fíh

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

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 

Mikið rosalega væri það 
glimrandi fínt ef allir sem 
búa og vinna á Íslandi 

væru ánægðir með launin sín. Um 
leið og ég skrifa þessa setningu átta 
ég mig hins vegar á því hversu fjar-
lægt þetta markmið er. Kraftar sam-
félagsins virðast virka þannig, að 
öðrum megin er fólk sem er ánægt 
með að borga öðrum sem minnst 
laun. Hinum megin borðsins situr 
svo fólk sem er ánægt ef það fær 
sem hæst laun. Kannski virkar sam-
félagið best þegar báðir aðilar eru 
fúlir. Eða hvað?

Þótt sátt virðist fjarlæg á 
stundum, þá er það engu að síður 
eitt mikilvægasta verkefni hvers 
heilbrigðs þjóðfélags að skapa 
sem mesta sátt. Þótt þetta sé eins 
konar Sysifosarverkefni – þar sem 
markmiðið næst aldrei fullkom-
lega – verður samt að reyna, sífellt 
og ætíð. Það verður að segjast eins 
og er, að einhverra hluta vegna 
gengur þessi vinna mjög brösulega 
á Íslandi. Óánægja stórra stétta með 
kjör sín er djúp og viðvarandi. Á 
köflum sér maður ekki almennilega 
hvernig er hægt að mæta óánægj-
unni án þess að kollvarpa efnahags-
lífinu. Það er úr vöndu að ráða.

Að rífast við hafið
Maður vill að ljósmæður séu sáttar. 
Maður vill að kennarar séu sáttir. 
Maður vill að hjúkrunarfræðingar 
kjósi frekar að vinna á spítölunum 
en hjá flugfélögunum eftir háskóla-
nám sitt. Að kröftum þeirra sé 
frekar varið í það að sinna sjúkum 
en að spyrja flugfarþega hvort þeir 
vilji Sprite eða Kók. En þá verða 
sem sagt kjörin að verða betri. Í 
frjálsu samfélagi ríkir samkeppni 
um vinnuafl. Að segja stórum 
stéttum, eins og í skólakerfinu og 
heilbrigðiskerfinu, að laun þeirra 
séu víst góð er eins og að rífast við 
hafið. Það þýðir ekki neitt. Hafið 
ræður. Sama gildir á vinnumarkaði: 
Ef kjör eru slæm, fer fólk. Ef laun 
eru góð, kemur fólk. Sé maður 

ráðamaður er vel hægt að pirra sig 
á þessum veruleika. Það er hægt að 
halda mikla reiðilestra út af því að 
heilbrigðismenntað fólk fáist ekki 
til að vinna í heilbrigðiskerfinu. 
Það er hægt að berja fast í fullt af 
borðum og hvessa sig. Á endanum 
ræður samt fólkið. Og veruleikinn 
blasir við: Það vantar hundruð til 
starfa. Landspítalinn er rekinn með 
kraftaverki á hverjum degi. Mann 
grunar að þeir sem ráða í stjórnmál-
unum séu orðnir samdauna þessum 
veruleika, í einu allsherjar tilbrigði 
við grunnmöntru þjóðarinnar: 
Fyrst hlutir hafa reddast, þá hljóta 
þeir að reddast áfram. Ef maður er 
alltaf að redda, þá gera aðrir ráð 
fyrir því að maður reddi. Maður 
verður reddarinn.

Að rækta traust
En það er ekki hægt að byggja 
heilt þjóðfélag á reddurum og 
kraftaverkum. Það stefnir í óefni. 
Bensínið er að verða búið. Það ríkir 
vaxandi kergja. Hún sprettur af 
langþreytu. Nú þarf að gera alls-
herjarátak í því að skapa sem mesta 
sátt innan stórra grundvallarstétta 
á Íslandi, til þess að manna heil-
brigðiskerfið og aðra mikilvæga 
vinnustaði. Það gengur ekki að hafa 
fólk eins og útspýtt hundskinn. 
Það verður að vera hægt að búa 
á Íslandi, vinna og njóta lífsins á 
sama tíma. Og það vilja líklega allir 
að þessi grunnkerfi séu í lagi.

Þannig að. Hvað er best að gera? 
Ég held að það verði að koma kjara-
baráttu á Íslandi upp úr þessum 
farvegi sem hún er í, þar sem hver 
stétt er að berjast fyrir sig. Það 
gengur ekki til lengdar. Það þarf að 
ná heildarsátt, fá alla að borðinu, 

sammælast um helstu markmið, 
eins og til dæmis að menntun skuli 
borga sig, að fólk fáist til starfa, að 
verðbólga fari ekki af stað þrátt fyrir 
kjarabætur, að fólk efst í launastig-
anum haldi aftur af sér, að álögur 
séu ekki of íþyngjandi, vinnuvikan 
ekki of löng og svo framvegis. Þetta 
er verkefnið. Margar nágrannaþjóð-
ir okkar gera þetta svona. Kjara-
málin eru í ákveðnum farvegi. Það 
er búið að sammælast um markmið 
og áherslur. Það er búið að skil-
greina sameiginlega – enda eru í 
raun og veru allir í sama liði – hvert 
efnahagslegt svigrúm samfélagsins 
er til kjarabóta og svo eru gerðir 
samningar á þeim grunni.

Það hefur einu sinni tekist að 
nálgast þessi mál svona á Íslandi, 
með Þjóðarsáttinni í gamla daga. 
Það var vel heppnað. Það er svolítið 
undarlegt að það módel hafi ekki 
verið notað aftur. En ástæðan er 
einföld: Á Íslandi ríkir marghliða 
tortryggni. Fáir treysta nokkrum. 
Tortryggnin hefur grafið um sig 
á löngum tíma. Traust hefur ekki 
verið ræktað. Það tók mörg ár að 
byggja upp traust milli fólks til þess 
að gera Þjóðarsáttina að veruleika á 
sínum tíma. Nú þarf að endurtaka 
þá vinnu.

Getur ekki einhver reddað því?

Varðandi kjaramál
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Stjarna helgarinnar á
HM 2018

Jordan Pickford lék sinn besta 
landsleik þegar England bar sigur-
orð af Svíþjóð, 0-2, í 8-liða úrslitum 
á HM í Rússlandi á laugardaginn.

Eftir náðugan fyrri hálfleik þurfti 
Pickford nokkrum 
sinnum að taka 
á honum stóra 
sínum í seinni 
hálfleik. Hann 
varði til að mynda 
tvisvar frá Marcus 
Berg og einu sinni 
frá Viktor Claesson 
og sá til þess að Eng-
land hélt hreinu í 
fyrsta skipti á HM 
2018.

Pickford, sem er 
24 ára, hefur náð 
ótrúlega langt á 
stuttum tíma en 
það er ekki langt 
síðan hann lék í 
utan-
deildinni 
á Eng-
landi.

HM 2018 í Rússlandi, 8-liða úrslit 
 
Svíþjóð - England 0-2 
0-1 Harry Maguire (30), 0-2 Dele Alli (59.).  
 
Rússland - Króatía 2-2 (3-4) 
1-0 Denis Cheryshev (31.), 1-1 Andrej 
Kramaric (39.), 1-2 Domagoj Vida (101.), 2-2 
Mario Fernandes (115.). 
 
Króatía vann í vítakeppni, 3-4. 
 
England og Króatía mætast í undanúrslitum 
HM í Moskvu á miðvikudaginn.

FH - Grindavík 2-1 
1-0 Steven Lennon, víti (32.), 2-0 Brandur 
Olsen (58.), 2-1 Rodrigo Gomes Mateo (76.). 
 
Rauð spjöld: Brynjar Ásgeir Guðmundsson, 
Grindavík (31.), Pétur Viðarsson, FH (48.). 

Keflavík - Stjarnan 0-2 
0-1 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (15.), 
0-2 Hilmar Árni Halldórsson (27.). 

ÍBV - Breiðablik 0-0 

Efri
Stjarnan 25
Valur  25
Breiðablik 19
FH  19
Grindavík 17
KR 14 

Neðri 
KA  12 
ÍBV  12
Víkingur R. 12
Fjölnir  12 
Fylkir 11
Keflavík  3

Pepsi-deild karla

Komnir í undanúrslit á HM í fyrsta sinn síðan 1990

Næstum þriggja áratug bið á enda.  Dele Alli fagnar eftir að hafa gulltryggt Englandi 0-2 sigur á Svíþjóð í 8-liða úrslitum á HM í Rússlandi á laugar-
daginn. Englendingar eru því komnir í undanúrslit á HM í fyrsta sinn síðan 1990. Þar mæta þeir Króötum. Englendingar eru fótboltaóðir sem aldrei 
fyrr og kyrja lagið vinsæla „Three Lions“, þar sem sungið er um að fótboltinn sé kominn heim, við hvert einasta tækifæri. NORDICPHOTOS/GETTY
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SPORT

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR „Ég vissi þann-
ig séð að ég myndi enda á palli í 
200 metra hlaupi en 100 metrarnir 
komu á óvart. Ég var með áttunda 
besta tímann inn í úrslitin. Það 
var gaman að komast þangað og 
geggjað að verða í 1. sæti,“ sagði 
Evrópumeistarinn Guðbjörg Jóna 
Bjarnadóttir í samtali við Frétta-
blaðið í gær.

Guðbjörg gerði sér lítið fyrir og 
vann til tvennra verðlauna á Evr-
ópumeistaramóti 18 ára og yngri 
í Györ í Ungverjalandi sem lauk í 
gær. Á föstudaginn kom hún fyrst í 
mark í úrslitum í 100 metra hlaupi. 
Sigurtíminn var 11,75 sekúndur en 
Guðbjörg var sex þúsundustu úr 
sekúndu á undan Pameru Losange 
frá Frakklandi og Boglörku Takács 
frá Ungverjalandi. Besti tími hennar 
í greininni er 11,68 sekúndur.

Á laugardaginn bætti Guðbjörg 
svo bronsmedalíu í safnið þegar hún 
varð þriðja í úrslitum í 200 metra 
hlaupi sem er hennar sterkasta 
grein. Hún var með næstbesta tím-
ann inn í úrslitin; 23,70 sekúndur. 

Í úrslitunum kom Guðbjörg í 
mark á 23,73 sekúndum en hennar 
besti tími í greininni er 23,61 sek-
únda.Adeleke Rhasidat frá Írlandi 
varð hlutskörpust á 23,52 sekúnd-
um og hin franska Joseph Gemima 
varð önnur á 23,60 sekúndum.

„Markmiðið var að komast í úrslit 
og ná sem bestum tíma en ekkert 
endilega að komast á pall,“ segir 
Guðbjörg um væntingarnar fyrir 
200 metra hlaupið. Hún kveðst 
ánægð með tímana sem hún náði 

á EM, ekki síst þegar tekið er mið 
af álaginu sem er á hlaupurum á 
mótum sem þessum.

„Sérstaklega miðað við hvað þetta 
eru mörg hlaup. Það er ekkert alltaf 
hægt að hlaupa á bestu tímunum 
eftir 4–5 hlaup. Þetta voru mjög 
góðir tímar miðað við það,“ segir 
Guðbjörg sem hefur æft frjálsar 
íþróttir í sex ár. Frá 14 ára aldri 
hefur hún einbeitt sér að hlaupum.

Eins og áður sagði er 200 metra 
hlaup sterkasta grein Guðbjargar. 
Hún gæti þó einbeitt sér meira að 
400 metra hlaupi eftir því sem fram 
líða stundir.

„Hundrað metra hlaup er eigin-
lega of stutt fyrir mig því ég er betri 
í endann. Það er betra fyrir mig að 
vera í aðeins lengri hlaupum,“ segir 
Guðbjörg sem hefur keppt í 400 
metra hlaupi þótt hún æfi ekki sér-
staklega fyrir það.

Guðbjörg vonast til að geta nýtt 
meðbyrinn sem hún fékk á EM í 
næstu verkefni hjá sér. Hún er jafn-
framt þakklát fyrir stuðninginn sem 
hún hefur fengið síðustu daga.

„Vonandi get ég bætt tímana 
mína og það væri gaman að komast 
oftar á pall. Það er frábært að vita 
að maður geti gert þetta og fá allan 
þennan stuðning. Ég hef fengið fullt 
af skilaboðum og það er frábært að 
fólk sé að fylgjast með þessu. Það 
ýtir manni áfram til að bæta sig á 
æfingum og í keppni,“ segir Guð-
björg sem verður ekki 17 ára fyrr en 
á aðfangadag.

En hvernig sér hún fyrir sér næstu 
skref á ferlinum og framhaldið?

„Mig langar kannski að fara 
í skóla til Bandaríkjanna eftir 
menntaskólann en það kemur bara 
allt í ljós. Það er langt þangað til 

maður þarf að fara að pæla í því,“ 
segir Evrópumeistarinn Guðbjörg 
Jóna Bjarnadóttir að lokum. 
ingvithor@frettabladid.is

Frábært að fólk fylgist með
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir, 16 ára hlaupakona úr ÍR, náði frábærum árangri á Evrópumeistaramóti U-18 
ára sem lauk í gær. Hún vann til gullverðlauna í 100 metra hlaupi og bronsverðlauna í 200 metra hlaupi.

Íslenskur sigur í 
lokaumferðinni
HANDBOLTI Ísland vann nauman 
sigur á Síle, 23-22, í lokaumferð riðla-
keppninnar á HM U-20 ára kvenna 
í handbolta í gær. Mótið fer fram í 
Debrechen í Ungverjalandi.

Lovísa Thompson skoraði sigur-
mark Íslands þegar tæpar tvær 
mínútur voru til leiksloka. Hún var 
markahæst í íslenska liðinu með sjö 
mörk.

Ísland endaði í 3. sæti B-riðils og 
mætir Noregi, sem endaði í 2. sæti 
A-riðils, í 16-liða úrslitum mótsins 
á morgun. Sigurvegarinn mætir 
Frakklandi eða Japan í 8-liða úrslit-
unum á miðvikudaginn. – iþs

Evrópumeistarinn Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir. MYND/GUNNLAUGUR JÚLÍUSSON
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Einstök stemning  
             á Eistnaflugi
Eistnaflug, árshátíð þungarokksins á Íslandi, hefst næsta miðvikudag. Vinaleg 
og jákvæð stemning er alltaf ráðandi á hátíðinni og í ár verður lögð áhersla á 
að fagna fjölbreytileika þungarokksins. ➛2

Vinaleg stemning og gleði einkennir þungarokkshátíðina Eistnaflug, sem er haldin í Neskaupstað á hverju ári. MYND/RONALD ROGGEFréttablaðið með þér í sumar.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.



Helga féll fyrir stemningunni á Eistnaflugi og hlakkar mikið til hátíðarinnar.  MYND/ÞÓRSTEINNThe Vintage Caravan hefur spilað á Eistnaflugi áður og snýr aftur í ár. MYND/GAUI H

Það er harðbannað að vera fáviti á 
Eistnaflugi og þar hafa aldrei komið 
upp alvarlega ofbeldismál. 
MYND/RONALD ROGGE

Þungarokkshátíðin Eistnaflug 
hefur verið haldin í Neskaup-
stað á hverju ári síðan 2005 

og í ár fer hún fram milli 11. og 14. 
júlí. Þar koma margar af fremstu 
þungarokkssveitum landsins fram 
ásamt ýmsum þekktum erlendum 
sveitum, eins og til dæmis Kreator, 
Týr, Watain, Batushka og Ana-
thema.

„Eistnaflug er það sem við 
köllum árshátíð þungarokksins á 
Íslandi. Þarna koma allir þunga-
rokkararnir saman einu sinni á 
ári og fagna,“ segir Helga Dóra 
Jóhannesdóttir, sölustjóri hátíðar-
innar. „Þetta byrjaði með vinahópi 
sem fór í rútu til Neskaupstaðar til 
að halda partí, en Stefán Magnús-
son, stofnandi Eistnaflugs, bjó 
þar á þeim tíma. Þetta varð svo 
að hefð og síðan hefur hátíðin 
stækkað með hverju ári. Íslensku 
þungarokkararnir eru mjög hollir 
og tryggir Eistnaflugi og hátíðin 
er nú orðin nógu stór til að vera 
alþjóðleg þungarokkshátíð.“

Stemningin og andrúms-
loftið aðalatriðið
„Það sem gerir Eistnaflug einstakt 
er stemningin og andrúmsloftið. 
Þó að þetta sé árshátíð þungarokk-
ara þá er þungarokkið í rauninni 
í öðru sæti á eftir þessu,“ segir 
Helga Dóra. „Það er einstök vinátta 
í gangi, fólk er hjálpsamt og það 
er mikil gleði í gangi. Þó fötin séu 

svört og sumum þyki kannski 
sumt við þungarokksmenningu 
ógnvekjandi er ótrúlega mikil gleði 
í gangi. Í fyrra kom líka fullt af 
fjölskyldum, enda hefur Neskaup-
staður sérstaklega fjölskylduvænt 
útilegusvæði.

Við höfum tekið mjög skýra 
afstöðu gegn ofbeldi og það hafa 
ekki komið upp nein alvarleg mál 
á Eistnaflugi, sem við erum ótrú-
lega stolt af,“ segir Helga Dóra. „Við 
gerum líka ýmislegt til að koma í 
veg fyrir það og erum bæði með 
öfluga gæslu og fólk frá Aflinu frá 
Akureyri, sem eru systursamtök 

Stígamóta og þau eru sýnileg og í 
viðbragðsstöðu alla hátíðina.

Fólkið stendur líka saman og 
þetta slagorð okkar, „bannað að 
vera fáviti“, hjálpar mikið til,“ 
segir Helga Dóra. „Árið 2013 varð 
ég vitni að stympingum á milli 
tveggja stráka en þá gekk stelpa 
á milli þeirra og sagði: „Strákar, 
þið vitið að það er bannað að vera 
fáviti hérna,“ og það stoppaði þá.“

Margar spennandi hljóm-
sveitir
„Í ár erum við að reyna að komast 
aftur að rótum Eistnaflugs, tón-
listarlega séð. Hátíðin hefur orðið 
fjölbreyttari með árunum og fleiri 
tónlistarstefnur hafa komist að, en 
við viljum leggja áhersluna aftur 
á þungarokkið og að fagna fjöl-
breytileika þess,“ segir Helga Dóra. 
„En svo erum við líka alltaf með 
partí á laugardagskvöldinu og í ár 
ætlar Gus Gus að spila, svo þar fær 
fólk frí frá þungarokkinu og getur 
dansað við öðruvísi tónlist.

Ég er alltaf spenntust fyrir vinum 
mínum í íslensku sveitunum, en 
það koma líka margar spennandi 
erlendar sveitir. Af þeim er ég klár-
lega spenntust fyrir Kreator,“ segir 
Helga Dóra. „En það er líka mikil 
spenna fyrir Watain, Batuskha og 
Týr. Ég heyri mikið talað um að 
fólk vilji koma til að sjá Týr, enda 
eru þeir vel þekktir og vinsælir hér 
á landi.“

Ýmis jákvæð áhrif
„Það er mikil ánægja með hátíðina 
í Neskaupstað,“ segir Helga Dóra. 
„Fólk hefur gaman af henni og 

hún dregur fleiri ferðamenn til 
bæjarins en nokkur annar við-
burður. Fyrir vikið fáum við rosa-
lega mikinn stuðning og hjálp frá 
heimamönnum.

Eistnaflug hefur líka haft frábær 
áhrif á þungarokk á Íslandi, því 
hátíðin hefur veitt íslenskum 
sveitum aukin tækifæri í útlönd-
um,“ segir Helga Dóra. „Hún dregur 
hingað fulltrúa frá erlendum 
útgáfufyrirtækjum og fjölmiðlum 
og það hefur hjálpað íslenskum 
sveitum mjög mikið við að koma 
sér á framfæri.

Sveitir eins og Une Misère, Auðn, 
Misþyrming, Kontinuum og fleiri 
hafa til dæmis fengið tækifæri 
erlendis af því að það var tekið 
eftir þeim á Eistnaflugi. Við erum 
rosalega ánægð með að Eistnaflug 
hafi þessi áhrif,“ segir Helga Dóra. 
„Íslenskur svartmálmur er orðinn 
mjög vinsæll erlendis og mörgum 
finnst magnað hvað litla Ísland 
getur alið af sér mikið af vönduðu 
þungarokki.“

Síðhærðir þungarokkarar og 
Abba
„Ég hef verið þungarokkari síðan 
ég man eftir mér en það var ekki 
fyrr en árið 2013 sem ég fór á 
Eistnaflug fyrsta sinn. Mér fannst 
ótrúlegt að sjá alla vináttuna og 
jákvæðnina sem var allsráðandi,“ 
segir Helga Dóra. „Það var ekki 
mikil ölvun og það voru allir bara 
„ligeglad“. Það var líka einstök 
stemning inni í Egilsbúð, þar sem 
hátíðin var lengi haldin áður en 
hún stækkaði. Ég sá strax eftir að 
hafa ekki farið áður og ákvað að ég 

myndi alltaf fara. Hápunkturinn 
fyrir mig var svo þegar ég kom inn 
í Egilsbúð á laugardagskvöldi og ég 
sá alla síðhærðu þungarokkarana 
bera að ofan í leðurjökkunum 
sínum að missa sig í diskógleði, 
dansandi við Abba.“

Bjartsýn á framtíðina
Á næsta ári verður haldin stór 
þungarokkshátíð í Reykjavík, sem 
ber heitið Reykjavík Metalfest. 
Helga hefur engar áhyggjur af því 
að hátíðin veiti Eistnaflugi sam-
keppni. „Vinir okkar sjá um þessa 
hátíð, við erum í góðum samskipt-
um og hátíðirnar eru mjög ólíkar,“ 
segir Helga Dóra. „Það er gjörólík 
upplifun að fara á þungarokks-
hátíð í miðbæ Reykjavíkur eða fara 
á svona hátíð sem er úti á landi 
og fólk ferðast langa leið, tjaldar 
eða gistir á hóteli og er á hátíðinni 
allan sólarhringinn í nokkra daga. 
Það er stór hópur af fólki sem 
kemur á Eistnaflug á hverju ári 
bara fyrir þá einstöku stemningu 
sem fylgir bæði hátíðinni sjálfri og 
ferðalaginu á hana.

Við komum illa út úr síðustu 
hátíð fjárhagslega og síðasta ár 
höfum verið að vinna í að borga 
allar skuldir, sem gekk með hjálp 
úr ýmsum áttum,“ segir Helga 
Dóra. „Þannig að reksturinn hefur 
verið erfiður, en nú erum við farin 
að horfa með bjartsýni til næsta 
árs. Miðasalan á Tix.is hefur gengið 
vel, veðrið verður frábært og við 
höfum fengið ótrúlega gott viðmót 
og stuðning frá öllum þetta árið, 
svo við hlökkum bara rosalega til 
hátíðarinnar í ár.“

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

ALLT Í FERÐALAGIÐ 
Veglegt sérblað Fréttablaðsins 

um allt sem viðkemur ferðalaginu  

kemur út 19. júlí nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 

Sími 512 5429 / jonivar@frettabladid.is 
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Fold fasteignasala, kynnir vel 
hannað sumarhús á grónu 
landi í fallegu umhverfi í aðeins 

40 mín. akstursfjarlægð frá höfuð-
borgarsvæðinu. Sumarhúsið er 
64,9 fm ásamt gestahúsi/geymslu 
og áhaldageymslu, við Holtsveg 1 
í Meðalfellslandi í Kjós. Lóðin er 
leigulóð í mjög góðri rækt. Hitaveita 
er komin að húsi.

Komið er inn í forstofu /tengi-
byggingu fyrir miðju húsi með 
flísum á gólfi og stórum glugga. Á 
hægri hönd er eldhús með harðvið-
argólfi, gaseldavél, og uppþvottavél.

Á vinstri hönd úr tengibyggingu er 
stofa með harðviðargólfi, útgengt á 
hellulagða verönd í suðvestur. Inn af 
stofu er rúmgott svefnherbergi með 
tveimur rúmum og litlum skáp.

Baðherbergi er með sturtuklefa og 
fallegum flísum á gólfi. Lítil glugga-
laus geymsla er við hlið baðher-
bergis. Úr tengibyggingu er einnig 
útgengt á pall sem snýr í norðvestur.

Á efri hæð er stórt svefnherbergi 
sem snýr í suðvestur, þaðan er 
gengið út á svalir með fallegu útsýni. 
Einnig er á efri hæð opið svefnloft.

Allt innbú fylgir utan persónu-
legra muna.

Geymsla/gestahús, 15,9 fm. Lítil 

forstofa, þaðan gengið inn í rými 
með viðargólfi. Í húsinu er eldavél 
og ofn og einnig snyrting með WC 
og vaski. Gluggar á tvo vegu. Að sögn 
seljanda er forstofan 4 fm. Hún er 
byggð síðar og er því ekki skráð í 
opinberri skráningu. Stærð hússins 
er því 20 fm.

Lítil óskráð áhaldageymsla er 
einnig á lóðinni.

Leiðarlýsing: Ekið er inn Meðal-
fellsveg af Hvalfjarðarvegi og eknir 
u.þ.b. 2 km. Þá er beygt til hægri inn 
á Hjarðarholtsveg. Húsið er annað 
hús á hægri hönd þegar komið er að 
sumarhúsabyggðinni.

Upplýsingar hjá Fold fasteignasölu, 
Sóltúni 20, 105 Reykjavík. Sími 552 
1400. Utan skrifstofutíma: 
Viðar 694-1401, Einar 893-9132 og 
Gústaf 895-7205 og fold@fold.is. 
www.fold.is

Sumarhús í Kjósinni
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 

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Laufbrekka 9 - eign með tekjumöguleikum.
Góð fjögurra herbergja íbúð á 2 hæð auk tveggja útleigurýma á jarðhæð, samtals 204,1 
fm. Á efri hæð er ágæt 102,4 fm fjögurra herbergja íbúð með útgengi út á verönd/garð 
og á neðri hæð er studioíbúð og önnur tveggja herbergja íbúð sem báðar eru í útleigu.  
Eign á góðum stað með miklum tekjumöguleikum. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, lgf. s: 
896-2953. 

Vesturgata 20 - 3ja til 4ra.  
Stofa og eldhús í opnu og björtu rými. Tvö góð svefnherbergi og baðherbergi með 
sturtuklefa, tengi fyrir þvottavél og gluggi með opnanlegu fagi. Falleg eign í miðbæ 
Reykjavíkur þar sem stutt er í alla þjónustu og iðandi mannlíf. Nánari uppl. veitir Brynj-
ólfur, lgfs. s: 896-2953.

Skúlagata 20 - 2ja herbergja með sérgarði. Laus strax.
Björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í húsi ætlað fyrir 60 ára og eldri. 
Rúmgott herbergi, stofa og eldhús í opnu rými og geymsla innan íbúðar.  Gengið út á 
skjólgóða suðuverönd og garð. Húsvörður í húsinu. Öll þjónusta eldri borgara á Vitatorgi.  
Laus strax. Uppl veitir Finnbogi, 895-1098.

Sléttuvegur 15 -  Íbúð fyrir 55 ára og eldri
3ja herbergja 95,2 fm íbúð í glæsilegu húsi. Sameign fylgir íbúð, funda/veislusalur, 
líkamsræktaraðstaða og margt fl. Íbúð fyrir 55 ára og eldri. Yfirbyggðar suðursvalir með 
útsýni. Verð: 49.9 millj.  Opið hús á morgun þriðjudag milli 17:15 og 17:45. 
Uppl. veita Jón s: 777 1215 og Gunnlaugur s: 617 5161 
 

Reykjahlíð - 135 fm sérhæð 
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.  Uppl Bogi 6993444 

Skólabraut - 65 ára og eldri
2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Skólabraut 3-5 á Seltjarnarnesi.  Íbúðin er skráð alls 
56,5 fm .   Íbúðin er í góðu ástandi.  Hún er með parketdúk á gólfum og baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf með tengi fyrir þvottavél.  Eldhús opið yfir í stofu.  Útgangur úr 
stofu á sólpall í sameiginlegum garði. Laus til afhendingar.  

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

OPIÐ HÚS

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!
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Falleg 123,3 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) við sjávarsíðuna í Vesturbænum. Íbúðin er að hluta til undir súð þann-
ig að gólfflötur er töluvert meiri. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Endurnýjað eldhús og standsett 
baðherbergi. Suðursvalir. Frábær staðsetning. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og útivistarsvæði. V. 58,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 10. júlí milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja-4ra herb. rishæð í þríbýlíshúsi við eina af fallegustu götum borgarinnar, Tjarnargötu. Einstök stað-
setning skammt frá miðbænum. Rúmlega 5 metra lofthæð er í hluta íbúðarinnar og milliloft er yfir hluta íbúðarinnar. Viðarbitar eru í 
loftum sem setja skemmtilegan svip á íbúðina. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni, sérstaklega af millilloftinu. Íbúðin er skráð 80,1 fm en gólfflötur er töluvert stærri en íbúðin er að hluta til undir súð. Stór 
garður. V. 62,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs., s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is

SEILUGRANDI 1
107 REYKJAVÍK

TJARNARGATA 43
101 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

Vorum að fá í sölu góða 39,5 fm 2ja herbergja íbúð með sér inn-
gangi við Grandaveg 37 í Reykjavík. Nýlegt járn á þaki, nýleg 
gólfefni og nýir gluggar. Eignarlóð skráð 228 fm. Frábær stað-
setning. Stutt í skóla, leikskóla, verslanir og alla helstu þjónustu. 
V. 29,95 m.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

5 herb. 121,2 fm íbúð á 1.hæð í góðu steniklæddu fjölbýli við 
Ásbraut í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi, sér þvottahús innan 
íbúðarinnar og búr, tvennar svalir, snyrtileg sameign. Góð stað-
setning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
GRANDAVEGUR 37
107 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÁSBRAUT 13
200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

Falleg og nýuppgerð 3ja-4ra herbergja risíbúð við eina falleg-
ustu götum Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í tvær stofur, 1-2 herbergi, 
eldhús, baðherbergi og gang. Íbúðin hefur verið nýlega endur-
nýjuð á fallegan og smekklegan hátt. Laus strax. V. 45,9 m.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

Björt og rúmgóð 86,0 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í fallegu 
3-býlishúsi við Sólvallagötu í Vesturbænum. Húsið er staðsett á 
horni Sólvallagötu og Blómvallagötu. Sér inngangur. Íbúðin snýr 
öll “inn í garðinn”. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 38,5 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LJÓSVALLAGATA 10
101 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
SÓLVALLAGATA 11
101 REYKJAVÍK

Skildinganes 44
VÖNDUÐ EIGN Á SJÁVARLÓÐ
Stórglæsilegt 457 fm einbýlishús á tveimur hæðum á sjávarlóð við Skildinganes 44 í Skerjafirði. Einstak útsýni er úr húsinu, 
m.a. sjávar- og fjallasýn. Húsið sem var byggt árið 2009 er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. Innanhússarkitekt 
er Guðbjörg Magnúsdóttir. Allar innréttingar í húsinu eru vandaðar og sérsmíðaðar af Hegg smíðaverkstæði. Mjög mikil lofthæð 
er á efri hæð hússins eða allt að 3,3 m. Tveir arnar, annars vegar milli stofu og borðstofu og hins vegar í eldhúsi. Stórar svalir 
eru útaf stofu meðfram húsinu. Húsið skiptist m.a. í mjög stóra stofu, borðstofu, eldhús með sjónvarpskrók, fjögur herbergi, 
fjölskylduherbergi með skrifstofu innaf, tvö baðherbergi, snyrtingu, fataherbergi, þvottahús, geymslur og forstofu. Íbúðarrými 
er skráð 408,9 fm en auk þess er 47,8 fm tvöfaldur bílskúr með mikilli lofthæð. Mjög fallegur gróinn garður. Hellulögð verönd 
með heitum potti og útisturtu. Einnig er viðarpallur útaf hjónaherbergi. Húsið stendur á 825 fm eignarlóð.

STÓRGLÆSILEGT EINBÝLISHÚS MEÐ EINSTÖKU ÚTSÝNI

Magnea S. Sverrisdóttir, löggiltur fasteignasali 
magnea@eignamidlun.is / 861 8511

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali 
sverrir@eignamidlun.is / 861 8514

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA



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

Vorum að fá í sölu 158,7 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu við Dalsel. Samtals er birt stærð 190,0 fm. Aðalíbúðin er á 1.hæð, forstofa, 
eldhús, stofa og borðstofa, þrjú herbergi og baðherbergi. Aukaíbúð er á neðri hæð tilvalin til útleigu. Húsið er nýlega viðgert og málað 
að utan. Mjög góð staðsetning. V. 54,9 m.
Opið hús mánudaginn 9. júlí milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

Mjög falleg og rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýlishúsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Sér inngangur af svalagangi. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, geymslu og forstofu. Einnig er geymsla í kjallara. Fallegt útsýni. Sam-
eiginleg lóð með leiktækjum. V. 44,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

DALSEL  36
109 REYKJAVÍK

RJÚPNASALIR 2
201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS

3ja herb. samtals 159,4 fm útsýnisíbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í lyfthúsi við Skúlagötu. Íbúðin er skráð 138,8 fm og bílskúrinn 
20,6 fm. Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, sólskála, herbergi og tvö baðherbergi. Einstaklega glæsilegt sjávarútsýni og fjallasýn. 
Tvennar svalir. Íbúðin er laus nú þegar. Frábær staðsetning. Örstutt í verslanir, alla helstu þjónustu og miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er fyrir 
60 ára og eldri. V. 67,9 m. Opið hús þriðjudaginn 10. júlí milli 16:15 og 16:45.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs

.Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. Jötnagarðsás 1

Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði í landi Munaðarness, Jötnagarðsás 1. Bústaðurinn var byggður árið 2000 
og útihús árið 2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm eignarlandi. Timburverönd með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu. Stofa/
borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Auk þess er útihús. V. 29,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

SKÚLAGATA 40A - FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI
101 REYKJAVÍK

SUMARHÚS 
Í BORGARFIRÐI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu 93,9 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í mjög góðu vel staðsettu 3ja íbúða húsi við Kambsveg. Sér inngangur. Tvö svefn-
herbergi, stofa, eldhús og bað. Innangengt í sameign. Laus samkvæmt samkomulagi. Sér verönd fyrir íbúðina er sunnan megin við 
húsið undir svölum hellulögð. V. 37,9 
Opið hús þriðjudaginn 10. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

3ja -4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Hrísmóa 1 í Garðabæ. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvottahús, stofu, borð-
stofu og eldhús. Sér geymsla er á jarðhæð. Tvennar svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning. Um er að ræða snyrtilega íbúð á góðum stað 
í hjarta Garðabæjar þar sem stutt er í alla helstu þjónustu svo sem verslanir, apótek, bókasafn, skóla, leikskóla og sundlaug.
V. 40,0m. Opið hús mánudaginn 9. júlí milli 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Skólavörðustíg. Stofa og tvö herbergi. Eldhús, borðstofa og stofa í opnu 
parketlögðu rými. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs. Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla helstu þjónustu 
s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 46,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 10. júlí milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

.

Toppíbúð, 198,3 fm, á efstu hæð á friðsælum stað miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Eignin skiptist í and-
dyri, eldhús, borðstofu, stofu, fjögur herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Hjónasvíta með sér baðherbergi og miklum fataskápum. 
Glæsilegar innréttingar úr hnotu, granítborðplötur, gólfhiti og aukin lofthæð. Skjólgóðar suð-vestur svalir. Tvö stæði í bílgeymslu. Hús-
vörður. V. 98,9 m.
Opið hús mánudaginn 9. júlí milli 17:00 og 17:30 (íbúð merkt 0604).
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

KAMBSVEGUR 23
104 REYKJAVÍK

HRÍSMÓAR 1
210 GARÐABÆR

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

MÁNATÚN 3
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

Lundur og Naustavör – Kópavogi. Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu.

Virkilega fallegt 301,7 fm. einbýlishús á tveimur 

hæðum með innbyggðum tvöföldum 45,6 fm. bíl-

skúr á rólegum stað við Ystasel. Eignin hefur verið 

þó nokkuð endurnýjuð hið innra í gegnum tíðina 

og húsið var málað að utan árið 2016.  Bjartar og 

glæsilegar stofur með mikilli lofthæð og útgengi á 

nýflotaðar svalir til norðurs. Sjónvarpsstofa. Fimm 

herbergi. Sólskáli með heitum potti. Húsið stendur 

á 700,0 fm. ræktaðri lóð með skjólsælli hellulagðri 

verönd til suðurs.  

Mögulegt væri að gera litla aukaíbúð á neðri 
hæð hússins.

Verð 87,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45 
Falleg 74,4 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara í góðu 

þríbýlishúsi á frábærum stað við Safamýri.  Íbúðin 

hefur verið nokkuð endurnýjuð. Eldhús með nýlegri 

hvít sprautulakkaðri innréttingu og góðum borð-

krók. Rúmgóð stofa með gluggum á tvo vegu til 

vesturs og norðurs. Nýleg gólfefni. Steinhleðsla og 

falleg hellulögð verönd fyrir framan íbúð. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Mjög góð íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt er í 
verslun og þjónustu og íþróttasvæði.

Verð 37,5 millj.

Ystasel. Vandað og vel staðsett einbýlishús. 

Safamýri 45 – 3ja herbergja íbúð – laus til afhendingar strax.

Björt og vel skipulögð 150,6 fm. íbúð á 3. og 

4. hæð, efstu hæðir, með rúmgóðum svölum til 

suðurs og fallegu útsýni til norðurs.

Tvö baðherbergi eru í íbúðinni. Eldhús er 
endurnýjað á afar vandaðan og glæsilegan 
máta með vönduðum eldhústækjum. Tvö 
svefnherbergi. Opið rými sem er sjónvarps-
rými og skrifstofa. Nýlegt parket á aðalhæð og 
búið er að skipta um flesta ofna í íbúð. Íbúðinni 
fylgir 20,6 fm. bílskúr. Staðsetning er afar góð. 
Stutt er í leikskóla, grunnskóla og íþróttasvæði.

Verð 59,9 millj.

Björt og vel skipulögð 100,7 fm. íbúð á 2. hæð, 

að meðtalinni sérgeymslu í fjölbýlishúsi með 

tveimur lyftum. Stofa/borðstofa er rúmgóð og 

björt með stórum gluggum til vesturs og útgengi 

á  vestursvalir.  Eldhús með upprunalegri innrétt-

ingu. Þrjú svefnherbergi. Gengið út á svalir úr einu 

herberginu. 

Búið er að endurnýja allt ofnakerfi í íbúðinni.  
Sameign hússins er öll mjög snyrtileg.  Íbúðin 
er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 41,9 millj.

-

legu útsýni út á sundin að Esjunni, Hörpu og víðar 

og rúmgóðum svölum til suðurs við Vatnsstíg 22.  

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu með tengi 

fyrir hleðslustöð fyrir rafbíla. 

Vatnsstíg í neðstu röð við sjóinn og frá henni nýtur 

afar fallegs útsýnis.  

Núverandi eigendur hönnuðu íbúðina sjálf að innan 

og er mikið lagt í innréttingar, tæki og gólfefni, sem 

eru mjög vönduð. Innréttingar eru hvítar sprautu-

lakkaðar og úr hnotu. Quartz er á borðum innrétt-

inga. Innihurðir eru allar extra háar úr hnotu og án 

gerefta. Led-lýsing er í allri íbúðinni. 

Verð 104,5 millj.

Garðhús - Grafarvogi. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Ljósheimar 14-18. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð - laus strax.

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-

myndagarð Hallsteins Sigurðssonar mynd-

höggvara.

-

bergjum. Gólfsíðir gluggar.

verönd til suðvesturs og heitur pottur með skjól-

girðingu.

Verð 99,9 millj.

Björt og einstaklega vel skipulögð 127,8 fm. 

endaíbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu. Íbúðin 

er með gluggum í þrjár áttir og svölum til suðurs. 

Húsið er nýlega viðgert, þak er endurnýjað og 

sameign er góð. Raflagnir í íbúðinni eru nýlega 

endurnýjaðar. Eldhúsinnrétting er stór og mikil og 

stór borðaðstaða er í eldhúsi. Fjögur herbergi. 

Baðherbergi er með glugga og er nýlega endur-

nýjað.  

Frábær staðsetning við Laugardaginn. 

Verð 54,9 millj.   

Dofraborgir. Frábær staðsetning.

Álfheimar. 5 herbergja endaíbúð.Vatnsstígur. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  

sér geymslu við Hverafold í Grafarvogi. Yfirbyggðar 

opnanlegar svalir til vesturs. Þvottaherbergi innan 

íbúðar. Rúmgóð stofa sem rúmar vel borðstofu-

borð. Snyrtilegt eldhús með gluggum til vesturs og 

góðum borðkrók. Tvö góð herbergi. Útsýnis nýtur 

til vesturs, út á Grafarvoginn og yfir miðborgina. 

Vel skipulögð íbúð í Foldahverfi í Grafarvogi. 
Stutt í grunnskóla og í útivistar- og íþrótta-
svæði. 

Verð 41,9 millj.

Falleg og björt 60,2 fm. íbúð á 3. hæð auk stæðis 

í bílageymslu við Klapparstíg. Útgengi úr stofu á 

stórar svalir til vesturs. Útsýnis nýtur. Eldhús er 

opið við stofu. Rúmgott svefnherbergi með góðu 

skápaplássi. Snyrtileg sameign.  Hentugt fyrir 
þá sem vinna í miðbænum eða fyrir þá sem 
vilja leigja út til ferðamanna. Möguleiki er að 
kaupa aðra íbúð á tveimur efstu hæðum í sama 
húsi. Íbúð á afar vinsælum stað í miðborg 
Reykjavíkur í göngufæri við allt það besta sem 
borgarlífið hefur upp á að bjóða. 

Verð 42,9 millj.

Hverafold 19. 3ja herbergja íbúð með yfirbyggðum svölum.

Klapparstígur. 2ja herbergja íbúð með stórum svölum.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45 

geymslu í nýlegu lyftuhúsi í Norðlingaholti.

Íbúðin er á efstu hæð. 

Sérinngangur er af svölum. Rúmgóðar hellulagðar 

svalir til suðurs út af stofu. Eldhús með fallegri 

viðarinnréttingu og granít er á borðum. Tvö rúm-

góð herbergi.  

Útsýnis nýtur frá íbúðinni til suðurs. 

Verð 42,9 millj.

Hestavað 5 – Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

OPIÐ HÚS

MÁNUDAG
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



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 92,0 millj.Verð :

Grænamýri 9
170 Seltjarnarnes

Sérlega vel skipulagt og bjart  
188 fm raðhús

Fjögur góð svefnherbergi 

Skjólgóð verönd í vestur 

Frábær staðsetning 

115,0 millj.Verð :

Sandakur 2
210 Garðabær

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm endaraðhús 
á skjólsælum stað á miðri Arnarneshæðinni 

Húsið er glæsilegt ásýndum þar sem það er ýmist 
klætt áli eða harðviði 

Húsið snýr í suð- suðvestur þannig að það nýtur sólar 
allan daginn 

Einstaklega vel hönnuð hjónasvíta er í húsinu

84,9 millj.Verð :

Bakkagerði 3  
108 Reykjavík

Afar glæslilegt 198,1 fm einbýlishús með bílskúr  
í botlangagötu á skjólsælum stað
Glæsilegur garður með sólpalli,  hiti í stéttum við  
húsið og suðursvalir
Eignin skiptist upp í  2 stofur, 2 baðherbergi,  

Nýlegt skólp, dren, rafbúnaður, ofna-  
og neysluvatnslagnir
Allir gluggar og allar útihurðir í húsinu eru nýlegar
Flest annað í húsinu hefur verið endurnýjað  
á undarnförnum árum
Eign sem er í afburða góðu ástandi og vert að skoða

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10. júlí kl. 16:30 - 17:15 

Hæðasmári 6
201 Kópavogur

Til leigu tvö rými í rétt við Smáralind 

Glæsilegt 199 fm skrifstofurými á 2. hæð 

Jarðhæð 200 fm með opnu vinnurými 

Lyfta og næg bílastæði 

Laust strax

Til leigu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

.       

Verð: 53,2 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10. júlí kl 17:15 - 17:45

 
bílskúr 148,9 fm á tveimur hæðum  
þar af er bílskúr 24,5 fm 

Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol 
19,8 fm útsýnissvalir til suðurs 

Sér þvottahús innan íbúðar

Frostafold 23
112 Reykjavík

.       

Verð: 109,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10. júlí kl. 17:00 - 17:30

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

Ljósakur 9
210 Garðabær

.       

Verð: 52,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 9. júlí kl. 17:00 - 17:30

Björt og mikið endurnýjuð 115 fm eign  
sem skiptist í 83 fm efstu hæð með 
sjárvarútsýni ásamt 32 fm bílskúr

Tvö svefnherbergi

Nýleg eldhúsinnrétting

Sörlaskjól 64
107 Reykjavík

.       

Verð: 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10. júlí 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
mánudaginn 9. júlí kl. 17:30 - 18:00

Öryggis- og þjónustuíbúðir, fyrir +60 ára

Glæsileg íbúð fullbúin á þriðju hæð 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 

Vandaður frágangur og innréttingar

Sóltún 1
105 Reykjavík

.       

Verð: 81,4 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 9. júlí kl. 17:00 - 17:30

Stílhreint, vel skipulagt og fallegt parhús  
á eignarlóð 

Húsið er 164 fm með innbyggðum bílskúr 

Mikil lofthæð er í húsinu og ekkert til  
sparað bæði í efnisvali og tækjum

Kirkjubrekka 12
225 Álftanes/Garðabær

.       

Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10. júlí kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 4ra herbergja íbúð
Sigvaldablokk
Fermetrar nýtast vel  
í björtum fallegum herbergjum
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Nýtt parket á íbúðinni
Aðstaða fyrir þvottavél á baði
Frábær staðsetning

Álfheimar 54
104 Reykjavík

.       

Verð: 57,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí kl. 16:00 - 16:30

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

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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: 

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

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

Vatnstígur 128 fm íbúð 
Glæsilegar innréttar 
Tvö baðherbergi 
Stæði í bílakjallara 
Laus strax

77,0 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsstígur laus 

s. 897 0634

101 Reykjavík

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

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

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



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 95,5 fm 
Sérafnotaréttur / sérinngangur 

Opnar stofur og eldhús, útgegnt á pall  
Sér þvottahús innan íbúðar 

Perlukór 1c
203 Kópavogur

.       

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí 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 
Fallegur garður

Melgerði 5
108 Reykjavík

.       

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí kl. 17:00 - 17:40

Sex herbergja íbúð á tveimur hæðum við 
Kaplaskjólsveg í vesturbæ Reykjavíkur

Tvær stofur og eitt svefnherbergi á neðri hæð

Þrjú herbergi með loftglugga á efri hæð

Íbúðin er á 4. og 5. hæð og er 100 fm

Suðursvalir

Kaplaskjólsvegur 39
107 Reykjavík

.       

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí 17:45-  18:15

Falleg og mjög vel skipulögð íbúð 
Næst efsta hæð, alls 82,9 fm 
Frábært innra skipulag 
Gott opið stofu og eldhúsrými 
Tvö góð svefnh, stæði í bílageymslu 
Sér þvottahús, sólríkar svalir

Reiðvað 7
110 Reykjavík

.       

Verð: 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10. júlí kl. 18:15 - 18:45

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr á 

Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm 
Nýtt eldhús og mikil lofthæð 
Fallegur garður við grænt svæði 

Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
Þvottahús og mjög góðar geymslur 
Sjónvarpsherbergi og bókastofa

Funafold 24
112 Reykjavík

.       

Verð: 62,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí kl. 18:00 - 18:30

Heillandi mikið endurnýjað parhús á hornlóð 
115 fm og möguleiki á stækkun 

 
við grænt svæði 
Nýtt glæsilegt eldhús og gestasnyrting 
Mjög opið og bjart og mikil lofthæð í stofu 
Góð tenging við stóran fallegan garð 
Þvottahús með aukainngangi

Aratún 26
210 Garðabær

.       

Verð: 34,7 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí kl. 17:30 - 18:00

Einstaklega falleg og hentug 2ja herb íbúð 
Stór afgirtur pallur 
Stæði í upphitaðri rafstýrðri bílageymslu 
Þvottahús innan íbúðar 
Sameign mjög snyrtileg 

þjónustu og verslun

Berjarimi 14
112 Reykjavík

.       

Verð: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. júlí 17:00-  17:30

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu
Gott opið stofu og eldhúsrými,  
útgengt á svalir
Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð
Þvottahús er sér innan íbúðar

Naustabryggja 15 
110 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

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

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:

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

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

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 

59,9 millj.Verð frá :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurkór

s. 899 1178

203 Kópavogur

Falleg og vel um gengin endaíbúð á efri hæð 
Gott innra skipulag, eignin er 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

Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum 

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

óákveðið Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fjólugata 1

s. 773 6000

101 Reykjavík



Með þér alla leið

Glæsileg 93,8 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð 
Stór sólpallur í suður 
Björt og skemmtileg íbúð 
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi 
Þar er ýmis þjónust aí boði og félagslíf 

41,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðaþing 10

s. 697 9300

203 Kópavogur

Heilsárshús sem er samtals 107 fm með 
gestahúsi og heitum potti 
Heitt vatn er á svæðinu 
Steypt gólfplata með gólfhita 4 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, fallegt útsýni 
Sundlaug og 18 holu golfvöllur er innan 

óákveðið Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut 4

s. 775 1515

801 Selfoss

Falleg og björt 6-7 herbergja efri sérhæð í 
tvíbýlishúsi 
Skráð 217,1 þar af innbyggður bílskúr 39,6 
fm 

Mikil lofthæð - stór sólpallur- útsýni

74,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Dverghamrar 8

s. 697 9300

112 Reykjavík
Falleg 105 fm íbúð á efstu hæð 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi 
Björt stofa m 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

3ja herbergja íbúð 78,6 fm á 6. hæð 
Stæði í bílageymslu 
Suðursvalir

43,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lautasmári 1

s. 775 1515

201 Kópavogur

Rúmgott 296,3 fm einbýlishús á vinsælum 
stað við Stigahlíð 52 í Reykjavík 

Eignin skiptist í tvöfaldan bílskúr, anddyri, 
eldhús, stofur, skrifstofu, 4 svefnherbergi,  
2 baðherbergi, sólstofu og glæsilegan garð 

158,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stigahlíð 52

s. 775 1515

105 Reykjavík

Reisulegt einbýli á góðum stað í 
Suðurbænum.  203,4 fm með aukaíbúð
Frábær staðsetning við grænt svæði
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara
Tvö  stór svefnherbergi í aukaíbúð
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið  
sem eina heild

72,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarbraut 5

s. 773 6000

220 Hafnarfjörður

fyrir 55 ára og eldri

Glæsilegt 115,1 fm sumarhús í landi 
Kárastaða við Þingvelli 
Lóðin er 10000 fm me.ð miklum trjágróði og 
fallegri aðkomu. Í húsinu eru 3-4 svefnherb., 
2 fullbúin baðherbergi og gestasnyrting. 

Vandað hús á vinsælum stað.

51,2 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Efristígur 

s. 697 9300

801 Þingvellir

Glæsileg 274,4 fm skrifstofuhæð Í 
Kringluturninum 
Húsnæðið hefur að mestu verið endurnýjað 
á vandaðan hátt 

Staðsetning gerist varla betri

94,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kringlan 4-6

s. 697 9300

103 Reykjavík

Dyngjugata 1-3  
Urriðaholti Garðabæ

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum 
hæðum við Dyngjugötu Garðabæ 

Íbúðirnar eru á bilinu 57 - 180 fm og fylgir 

Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr  
góðri nýtingu fermetra og er skipulag  
íbúða einkar gott.

Íbúðirnar eru til afhendingar í haust 2018  
og afhendast þær veglega innréttaðar og  
fullbúnar með gólfefnum.

Einstakar þakíbúðir með mikilli lofthæð  
og útsýni á 4.hæð

 4ra herbergja frá 58,3 millj.

SÖLUSÝNING

Tilbúin sýningaríbúð, bókaðu skoðun núna.

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

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

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



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚS

NÝBÝLAVEGUR 2 200 KÓPAVOGUR

1100m2 LAUS STRAX

FJÓRAR INNKEYRSLUHURÐAR

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚS

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

400m2 LAUS STRAX

INNKEYRSLUHURÐ

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ
125M

ATVINNUHÚS

GRENSÁSVEGUR 8 108 REYKJAVÍK

581.1m2 LAUS STRAX

GÓÐ STAÐSETNING

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ
TILBOÐ

ATVINNUHÚS

DESJAMÝRI 8 270 MOSFELLSBÆR

308.5m2 NÝTT

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

TIL SÖLU OG LEIGU VÖNDUÐ IÐNAÐARBIL FYRIR LÉTTAN IÐNAÐ EÐA ÞJÓNUSTU

Tvær stærðir 369 og 232 fm. Stutt frá 
stofnbrautum og uppbyggingarhverfum.

Staðsteypt og traust hús, klætt að utan 
með viðhaldsléttri klæðningu.

Fullfrágengin lóð og hús nánast tilbúið 
undir tréverk að innan.

Gegnumkeyrsla möguleg eða uppskipting 
rýma með sveigjanlegu skipurlagi.

Lofthæð 4,2 m með 3,9 m háar 
keyrsluhurðir. Efri hæð með fullri lofthæð 
fyrir skrifstofur og lager.

Þóra Birgisdóttir
Framkvæmdastjóri, 
Lögg. fasteignasali
777 2882
thora@fastborg.is

VERÐ
170M

BYGGINGARLÓÐ

LAMBHAGAVEGUR 3 113 REYKJAVÍK

4.422m2 GATNAGERÐ GREIDD

HEIMILD AÐ BYGGJA 3094 FERMETRA HÚS

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

TIL
LEIGU

ATVINNUHÚSNÆÐI

GRÓFIN 1 101 REYKJAVÍK

304m2 Á TVEIMUR HÆÐUM

LAUST STRAX - NÝLEGA ENDURNÝJAÐ

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447



Sóltún 11, íb.503
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10.7. KL. 16:30-17

Sóltún 11, 5. hæð: Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishús við Sóltún í Reykjavík. 
Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar og auk þess gott 
geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Vönduð íbúð á frábærum stað miðsvæðis í 
borginni.  Íbúðin er laus til afhendingar strax.  Verð 56,9 millj. Opið hús þriðjudag 10.7 
kl. 16:30-17. Verið velkomin

Meðalfellsvatn
FALLEGT HÚS Á GRÓINNI LÓÐ

Samtals 80,8 fm eign á fallegri gróinni lóð við Holtsveg nálægt Meðalfellsvatni. Þrjú 
svefnherbergi, 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. Einstakt heilsárshús stutt frá Reykjavík. Verð 28 millj. 

Fálkagata 24a, efsta hæð
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 9.7. KL. 16:30-17.

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á frábærum stað við Fálkagötu í Reykjavík. PParket á 
gólfum, Opið eldhús með nýlegri innréttingu. Suðursvalir, geymsla á hæðinni. Frábær eign 
á góðum stað í vesturborginni, nálægt Háskóla. Verð 31,9 millj. Opið hús mánudag 9.7. 
kl. 16:30-17, verið velkomin.

Einbýli 
Í LAUGARÁSNUM.

Ca. 323 fm einbýlishús á frábærum stað á horni Langholts og Laugarásvegar. Húsið sem er 
byggt 1963 var hannað af Mannfreð Vilhjálmssyni arkitekt. Á efri hæð eru stofur, eldhús, 
tvö baðherbergi, eldhús og þvottahús auk svefnherbergja. Á neðri hæð er sjónvarpshol, 
stofa og sólstofa, geymslur, baðherbergi og gestasnyrting auk geymslna. Skjólgóður garður 
er við húsið og bílskúr innbyggður. Verð 117 milljónir

Ofanleiti 5, íbúð 0102
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 9.7 KL. 16:30-17

Ofanleiti 5, íbúð 0102: Ca. 83 fm. 3ja herbergja íbúð með sérverönd og afgirtri lóð á 
frábærum stað við Ofanleiti. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi, einnig er 
sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Verið er að gera við múr hússins og mála að utan. 
Opið hus mánudag 9.7 kl. 16:30-17, verið velkomin.

Neshagi 7, íbúð 0302
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 10.7 KL. 16:30-17

Neshagi 7, íbúð 03-02: Ca. 127 fm eign á frábærum stað í vesturborg Reykjavíkur. Skiptist 
í 3ja herb. glæsilega, endurnýjaða 85 fm íb. á 3.hæð, 14 fm herbergi í risi með aðgang 
sameiginlegu eldhúsi og baðherbergi auk bílskúrs. Eignin er öll uppgerð á smekklegan 
máta. Verð 58,9 millj. Opið hús þriðjud. 10.7 kl. 16:30-17, verið velkomin.

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

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

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

OPIÐ HÚS: þriðjudaginn 10. júlí 17.00-18.00
Sýningaríbúð nr. 106 i Jaðarleiti 6

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

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali
848 7099

Sigríður
Fasteignasali
699 4610

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Hólmgeir
Lögmaður
520 9595

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Lilja
Sölufulltrúi
663 0464

Hafliði
Fasteignasali
846 4960



OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl 18.30-19.00 

Hrafnhólar 6-8    111 Reykjavík 36.500.000

Falleg og rúmgóð 2ja herb. 80,4 fm. íbúð ásamt 25,7 fm. bílskúr samtals 106,1 
fm. Endaíbúð á efstu hæð 8.hæð með stórkostlega fallegu útsýni bæði til austurs 
og vesturs. Húsið hefur mikið verið tekin í gegn, álklætt að utan, nýleg lyfta, nýtt 
dyrasímakerfi, búið að drena og nýlegir plast gluggar. yfirbyggðar svalir eru út frá 
stofunni. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 106,1 m2       Bílskúr 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí. kl:17.30-18.00

Stóragerði 9    108 Reykjavík 69.900.000

Stórglæileg og mikið endurnýjuð efri sérhæð með bílskúr. Búið er að endurnýja allar 
innréttingar, gólfefni, hurðar, flest gler í gluggum, allar neysluvatnslagnir, raflagnir og 
rafmagnstöflu og setja ofna og nýjar ofnalagnir. Þrjú góð svefnherbergi eru í íbúðinni 
og þvotttaherb er innan íbúðar. Húsið var málað og múrviðgert fyrir um tveimur 
árum síðan. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 165,8 m2      Bílskúr   

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl 19.30-20.00

Kambasel 4    109 Reykjavík 67.900.000

Fallegt og gott fjölskylduhús í rólegum botnlanga. Í húsinu eru 4 svefnherbergi og 
möguleiki á fimmta herberginu. Bílskúr er áfastur húsinu. Ofan á bílskúr eru stórar 
og góða suður og vestur svalir og á baklóð hússins er stór timburverönd með 
skjólveggjum og fallegum gróðri. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 179,1 m2       Bílskúr 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. júlí. kl 17.00-17.30

Gunnarsbraut 42    105 Reykjavík 32.900.000

Mjög björt og falleg, mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð á frábærum stað við Gunnars-
braut. Húsið er staðsett á næstu lóð við fallegan leikvöll. Íbúðin er teiknuð sem 2ja 
herbergja en eldhúsið var fært inn í sofuna þannig að lítið aukaherb næsta innan 
eignar. Neysluvatnslagnir í eldhúsi og á baðherbergi eru endurnýjaðar. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 55,8 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl 17.30-18.00

Grandavegur 1    107 Reykjavík 49.900.000

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í Vestur-
bænum. 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 og fallegar gönguleiðir við Ægissíðuna. 
     
Upplýsingar veitir Þorsteinn  fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 115,1 m2       Bílskúr  

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl 19:30-20:00.

Beykihlíð 33    105 Reykjavík 85.900.000

Fallegt endaraðhús með bílskúr á mjög rúmgóðri og fallegri endalóð á þessum 
eftirsótta stað í borginni.  Aðkoma að húsinu er falleg og garðurinn glæsilegur 
með góðum veröndum, skjólveggjum og fallegum gróðri. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, 
stofa/borðstofa, sólstofa, eldhús, tvö baðherbergi, sjónvarpsstofa, geymsla, 
þvottahús og bílskúr. Uppl. veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 203 m2         Bílskúr    

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl.18:30-19:00

Eskihlíð 18a     105 Reykjavík 49.900.000

Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. 
Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að 
auki er sér geymsla í sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. 
Baðherbergi var endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. Upplýsingar veitir 
Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 120,6 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. júlí kl. 17:30-18:00

Flúðasel 22    109 Reykjavík 58.900.000

Vel skipulagt og fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Á 
aðalhæð er forstofa m/gestasnyrtingu innaf, stórt eldhús m/borðkrók, geymsla 
og þvottahús innaf, stofa og borðstofa. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, flísalagt 
baðherbergi, auk sjónvarpshols. Skjólgóður og vel hirtur garður. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 5     Stærð: 140,9 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 9 .júlí kl. 17:30 - 18:00

Jöklasel 1    109 Reykjavík 49.900.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Glæsileg 5 til 6 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í góðu fjölbýli. Íbúðin er skráð 166,8 fm en er stærri að gólffleti 
þar sem efri hæðin er að hluta undir súð. Íbúðin skiptist í forstofu, 
fjögur til fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og búr, 
aðalrými með stofu, borðstofu/herbergi og eldhúsi. Útgengt úr stofu 
og borðstofu út á suð/vestur svalir. Góð eign með mikla möguleika. 
 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 5-6     Stærð: 166,8  m2      

OPIÐ HÚS  mánudaginn 9. júlí kl. 17.30-18.00

Gerðarbrunnur 15    113 Reykjavík 105.000.000

Einkar glæsilegt og vel skipulagt  einbýlishús á fallegum útsýnisstað í 
Úlfarsárdal í Reykjavík. Gott fjölskylduhús, smekklegt í frágangi og efnis-
vali. Skiptist eignin í forstofu, gott aðalrými, eldhús og stofa,  sjónvarps-
rými, 6 svefnherbergi,  2 baðherbergi,gestasnyrting tvennar svalir,  stór 
verönd og upphitað bílaplan. Gólfefnin eru parket og glæsilegar flísar. Hiti 
í gólfum Húsið stendur í Úlfarsárdal og örstutt frá   íþróttasvæði Fram. 
Stutt í skóla og leikskóla. Í næsta nágrenni er  Úlfarsfell og stutt í fallega 
óspillta náttúru. Hér er á ferðinni einstaklega fallegt og vel skipulagt 
fjölskylduhús sem heldur vel utan um alla í fjölskyldunni með möguleika 
að útbúa aukaíbúð á neðri hæðinni. Komin er lokaúttekt á húsinu 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 369,1 m2

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR EIGNIRNAR 694 4700

NÝTT FJÖLBÝLISHÚS
Dyngjugata 1-3 | 210 Garðabær

Nýtt fjölbýlishús á 3-4 hæðum, Dyngjugata 1-3. 
Um er að ræða 2ja til 4ra herbergja íbúðir frá 
57-180 fermetrum. Flestum íbúðum fylgir stæði 
í lokaðri bílageymslu. Allar íbúðir verða afhentar 
fullbúnar með gólfefnum. Innréttingar koma frá 
AXIS innréttingum og öll tæki eru frá viðurkenndum 
framleiðanda.

VERÐDÆMI:

2ja herb 77fm verð 40,7

4ra herb 118fm verð frá 58,3

4ra herb 120fm verð frá 60,3

4ra herb 134fm verð frá 64,9

Þorsteinn
fasteignasali
694 4700

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

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

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Sölufulltrúi

663 0464



Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna í rúm 30 ár

ellert@eignalind.is
simi  893 4477

FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA
- kíktu á www.verdmat.is 

s. 616 8880 • sos@eignalind.is

Guðmundur Valtýsson 
Löggiltur fasteignasali

gudmundur@eignalind.is
sími 865 3022

Jónas Örn Jónasson
Lögmaður og lögg. fast.

jonas@eignalind.is
sími 770-8200

Artjón Árni 
Löggiltur fasteignasali

aa@Eignalind.is 
Sími 612 1414

FASTEIGNIR Á SPÁNI
www.golfeignir.is

ÁFRAM ÍSLAND

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@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Gylfaflöt 10-12 - Heil húseign til sölu eða leigu

Fasteignamarkaðurinn ehf. auglýsir til sölu eða leigu heila húseign við Gylfaflöt nr. 10-12 í Reykjavík, sem er kjallari og hæð, samtals 2.900 fermetrar að stærð að meðtöldu 390 fermetra millilofti sem er 
yfir hluta hæðarinnar. 

Grunnflötur hússins er 1.255 fermetrar að stærð auk 390 fermetra millilofts. Lofthæð á jarðhæðinni er 7,0 metrar við útvegg og 9 metrar í mæni.  Innkeyrsludyr, sem geta verið allt að 14 talsins, verða allt að 
4,5 metrar á hæð.  Kjallari hússins er 1.255 fermetrar að stærð með 3,3 metra lofthæð og innkeyrsludyrum á báðum göflum.  Eignin skilast fullfrágengin að innan og utan og með fullfrágenginni lóð. 

Byggingaframkvæmdir eru hafnar en kaupandi / leigutaki getur enn haft áhrif á hönnun hússins. 

Mögulegt væri að setja verslunarglugga í hluta framhliðar hússins í stað innkeyrsludyra.  

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali, í síma 570-4500 eða í netfanginu gtj@fastmark.is 

Sunnuvegur 7  Skagaströnd

Gott 4 herb. einbýlishús með bílskúr á Skagaströnd. Timburhús 121,8 
fm auk þess sem eigninni fylgir tvöfaldur bílskúr, 53,9 fm. Góður nýlegur 
pallur er í kring um húsið sem er vel staðsett á Skagastönd með fallegu 
útsýni til fjalla, sjávar og sveita. Stutt er í þjónustu. Göngufæri er í 
skólann og verslunina. V- 27,0 millj.

Tjarnargata 4 
Kristín S. Sigurðardóttir

Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 15 ár

Vínlandsleið 14, 113 Reykjavík  |  Skólabraut 26, 300 Akranes

Heimir Bergmann
Löggiltur fasteignasali

s. 630-9000
heimir@logheimili.is

Þar sem heima er best

Bíldshöfði 18, 110 Reykjavík.  
Tvö samliggjandi skrifstofurými á 2. hæð, samtals 544,4 fm sem skiptist í 10 skrifstofurými, 2 fundarherbergi, opið rými 
og gang, 2 eldhús/kaffistofur, 8 salerni og þar af 7 með sturtu, geymslu og 2 stigahús/innganga og andyri. Ræstingarými 
og þvottahús í báðum hlutum.  Möguleiki að leigja eina eða fleiri skrifstofur eftir því sem hentar, kjörið fyrir smærri 
fyrirtæki.

Um er að ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði við Bíldshöfða með möguleika á allt að 50 vinnustöðvum/skrifborðum.  
Tveir snyrtilegir inngangar, einn sameiginlegur og einn sér inngangur. Mjög auðvelt að skipta aftur upp í tvær sjálf-
stæðar einingar enda tvö fastanúmer og tveir inngangar. Malbikað bílaplan og góð bílastæði. Gott aðgengi að strætó og 
samgönguleiðum í allar áttir.

Húsgagnahöllin,Krónan, Arionbanki Apótek, Pósthús, Heilsugæsla, fjöldi veitingastaða ofl. í göngufæri.  
Möguleiki að nýta fyrir starfmanna gistingu og allur húsbúnaður til þess getur fylgt með.
Innifalið í leigu er vaktað brunakerfi, rafmagn, hiti og hússjóður ásamt húsbúnaði og tækjum í eldhús/kaffistofu.

Óskað er eftir tilboði í leigu eða kaup.

Til sölu eða leigu



Opið hús: 9. júlí 2018 kl. 17:30 til 18:00

Fimm herbergja einbýlishús með útsýni í 
Leirvogstungu. Eignin er skráð: Einbýli 181,2 
m2 og bílskúr 53 m2, samtals 234,2 m2.  Eignin 
skiptist í  andyri, stofu, eldhús, 4. svefnherbergi, 
fataherbergi,  sjónvarpshol, tvö baðherbergi og 
þvottahús. V. 76,9 m.

Laxatunga 101 - 270 Mosfellsbær  

51,2 m2 íbúð á þriðju hæð við Hringbraut 113 í 
Reykjavík.  Eignin  skiptist í eldhús, stofu, svefn-
herbergi og baðherbergi. V. 29,9 m.

Hringbraut 113 - 101 Reykjavík 

Opið hús: 9. júlí 2018 kl. 17:30 til 18:00 
Mjög rúmgóð og falleg 114,8 m2, 4ra herbergja 
íbúð á annari hæð í 3ra hæða lyftuhúsi við. 
Eigninni fylgir bílastæði í lokuðum bílakjallara. 
Íbúðin skiptist í þrjú  svefnherbergi, forstofu, 
hol, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, 
þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla á jarðhæð. V. 52,9 m. 

56,4 m2 sumarhús, Miðfellslandi, Bláskógabyggð 
með útsýni yfir Þingvallavatn. Verönd í kringum 
húsið er á þrjá vegu. Landið er girt, vaxið kjarri 
birkitrjám og lyngi, öryggishlið út við þjóðveg.  
V. 14,5 m. 14.500.000,-

Þorláksgeisli 31  - Grafarholti. 

Krummastekkur 1 - Sumarhús

Mjög falleg 122,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð með 31,4 m2 sérafnotafleti og bílastæði 
í bílageymslu í lyftuhúsi. Gólfhiti. Fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus.  V. 52,5 m.

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík 

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Efstaland 5 - 270 Mos.

 
Efstaland 5 í Mosfellsbæ.  Hægt er að nýta 
neðri hæð hússins sem aukaíbúðarrými. 
Húsið afhendist á byggingarstigi 5, tilbúið til 
innréttinga. V. 96,0 m.

Hrísrimi 9 - 112 Rvk. 

 
Falleg og björt  3ja herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með sólpalli og bílastæði í bílageymslu. 

V. 40,0 m.

Vegghamrar 5 - 112 Rvk.

 
92,4 m2, 3 herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi.  Eignin skiptist í tvö rúmgóð 
herbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, st-

suðursvalir.  Verið er að mála húsið að utan. 
V. 40,0 m.

-
stað. Vel skipulagðar íbúðir, ásamt bílastæði 
í bílageymslu, í lyftuhúsi í Helgafellshverfi.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum 
frá Axis, án megin gólfefna. Gólf í baðher-
bergjum/þvottahúsum verða flísalögð.  Verið 
er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla 
í hverfinu, Helgafellsskóla. Afhending í júlí 

4ra herbergja íbúðir.  V. 44,5 m. – 58,9 m.

5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m.

Falleg og vel skipulög raðhús einni hæð við 

fullbúið án megingólfefna, baðherbergisgólf 
verða flísalögð, en þvottahúsgólf og bílskúr 
með epoxi. Lóð frágengin með hellulögðu 
bílastæði. 

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 75,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 75,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 78,9 m.

á 2.699 m2 eignarlóð rétt við Hafravatn í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 

timburverandir. Hellulagt bílaplan. Miklill 
trjágróður á lóðinni og einnig ágætis grasflöt. 
V. 47,0 m.

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær 

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær 

Úlfarsfell V/Hafravatn 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

  

Aðeins níu íbúðir eftir

Bílar 
Farartæki

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.

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

 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

VIÐGERÐIR - ÚTBOÐ
Víkurás 2-4 húsféleg óskar eftir 
tilboðum í utanhússviðgerðir 

sem eru innán við 3.1 m frá 
jörð. Helstu magntölur eru: 

múrbrot 0.4 m3, múrviðgerðir 
23 stk (samtals um 0.4 m3), 

sprunguviðgerðir 55m, 
háþrýsiþvottur og málun 198m2.

Útboðsgögn eru ofan á 
póstkössum í anddyri Víkuráss 

4. Uppl. í s. 868 1085

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

 Nudd

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

Fallegt og vel viðhaldið 
einbýlishús á einni hæð, byggt 
1997. Húsið er samtals 163,4 fm, 
þar af bílskúr 33,0 fm. Skipulag: 
Bílskúr er innréttaður sem íbúð 
í dag. Húsið sjálft er með fjórum 
svefnherbergjum, stofa, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús. Fall-
egur garður með sólpalli út frá 
eldhúsi og heitum potti. Bílaplanið er frágengið með hitalögnum að húsi. Vel 
skipulagt hús á einni hæð. Frábær staðsetning í lokaðri götu. Örstutt í skóla, 
Íþróttir, sundlaug og út á stofnbrautir. Húsið er í góðu ástandi með sérlega 
fallegum garði. Stór hellulögð bílastæði með hitalögn. Verð 78,9 millj.

Þórarinn Friðriksson lögg. fasteignasali gsm. 844-6353 thorarinn@kjoreign.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

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

Skeljatangi 10 - Mosfellsbæ
Opið hús  miðvikud. 11. júlí, frá 17:30 - 18:00

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

OPIÐ HÚS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Sogavegi 3 
Höfðabakka 1
Sími 555 2800

Gamaldags
hakkbollur

Venjulegar 
heimilis
fiskibollur

KAUPIR 1 KG

FÆRÐ 2 KG

FISKIBOLLU TILBOÐ

Höldum í gamlar hefðir

FISKIBOLLU 

TILBOÐ

 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

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

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

 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 í boði

FOR RENT

TIL LEIGU 2JA HERB. ÍBÚÐ
For rent two bedroom apartment.

Til leigu góð 2ja herb. 70 fm 
íbúð með yfirbyggðum svölum í 

Krummahólum.
Reglusemi áskilin.

Upp. sendist á antonben@
simnet.is

 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
Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð.Uppl.s:8999288

 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

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

Bryndís
GSM: 773 7400

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Sighvatsdóttir
áður til heimilis að  

Árskógum 6, Reykjavík,
lést mánudaginn 25. júní á Hrafnistu, 

Reykjavík. Útför hennar verður gerð frá 
Langholtskirkju þriðjudaginn 10. júlí kl. 13.00.

Karl Örn Karlsson  Kristín Blöndal
María Karlsdóttir  Sigurbjörn Skarphéðinsson
Sighvatur Karlsson  Auður Björk Ásmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Íslensk hitabylgja“ var slegið upp 
í forsíðufyrirsögn Vísis, 10. júlí 
árið 1976 vegna hitans í Reykja-
vík daginn áður.

Hinn 9. júlí fór í sögubækurnar 
fyrir að vera með eindæmum 

veðursæll á landinu. Hitamet var slegið 
þennan dag í höfuðborginni en þar 
mældist hitinn 24,3 gráður. Tíminn birti 
forsíðumynd daginn eftir af buguðum 
manni á Austurvelli vegna hitans.

„Það er augljóst að við hér í Reykjavík 
vorum að slá met á þessari öld hvað hita 
snertir og ég held að það megi fullyrða 
það, að þetta sé mesti hiti sem mælzt 
hefur í Reykjavík síðan hitamælingar 
hófust,“ sagði Markús Einarsson, veður-

fræðingur, í viðtali við Tímann daginn 
eftir að hitametið féll.

„Loksins, sögðu íbúar höfuðborgar-
innar, loksins kom blessuð sólin… 
Sumum þótti þó nóg um þegar hitinn 
fór upp í 24,3 stig sem reyndist vera 
met á þessari öld,“ birtist svo í Tím-
anum þann 14. júlí þegar blaðið birti 
ýmsar myndir úr Reykjavík sem sýndu 
fáklædda höfuðborgarbúa sóla sig í 
blíðunni.

Veðrið var síðan með eindæmum gott 
á höfuðborgarsvæðinu næstu daga og 
var mál manna að lundin hefði lést hjá 
höfuðborgarbúum. 

„En því miður virðist þessi góðviðris-
kafli liðinn, að minnsta kosti eftir því 
sem Markús Einarsson veðurfræðingur 
fræddi Tímann á, en hann sagði, að 
almennt yfir landið myndi nú verða 
minni sól en undanfarna daga,“ sagði í 
Tímanum, sama dag og blíðviðrismynd-
irnar birtust, þann 14. júlí.

Á þessum tíma höfðu gríðarlegir hitar 
geisað í Evrópu og valdið íbúum álf-
unnar erfiðleikum. Austanstæðir vindar 
báru hluta þess lofts með sér til Íslands 

sem gerði það að verkum að nánast allt 
landið var baðað hita þennan daginn. 
Hitinn þennan dag, 9. júlí, fór  mest í 
27 gráður á landinu. Það var hins vegar 
ekki nægjanlegt til að slá hitamet í Eyja-
firðinum enda þekktur fyrir veðurblíðu 
að sumrin þar sem hitastig hefur náð 
nærri þrjátíu gráðum. sveinn@frettabla-

Loksins sól og hitamet 
slegið í Reykjavík

Ég held að það megi 

fullyrða það, að þetta 

sé mesti hiti sem mælzt hefur í 

Reykjavík síðan hitamælingar 

hófust.

Markús Einarsson  
veðurfræðingur í Tímanum  
10. júlí 1976 

Föstudagurinn 9. júlí árið 
1976 fór í sögubækurnar 
fyrir einmuna veðurblíðu. 
Hitamet var slegið í Reykja-
vík sem létti lund borgar-
búa um stundarsakir.

Dagblöðin Tíminn og Vísir fjölluðu ítarlega í máli og myndum um hitabylgjuna sem gladdi íbúa höfuðborgar Íslands fyrir 42 árum.

1357 Hornsteinn er lagður að Karlsbrúnni í Prag.
1816 Argentína lýsir yfir sjálfstæði.
1916 Vopnaður enskur togari tekur farþegaskipið Flóru á 
leið frá Reykjavík til Siglufjarðar með 100 farþega innan-
borðs og er því siglt til Bretlands. Farþegarnir voru sendir 
heim með öðru skipi síðar í sama mánuði.
1932 Donald Rumsfeld, fyrrverandi varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna fæðist í Illinois. Fagnar hann því 85 ára af-
mæli sínu í dag.
1940 Mikið haglél í Hrunamannahreppi og stíflast lækir af 
aurburði.
1946 Skemmtigarðurinn Tívolí í Reykjavík er opnaður. Þar 
eru meðal annars bílabraut, hringekja, Parísarhjól og dans-
pallur.
1956 Stórleikarinn Tom Hanks fæðist í Concord í Kaliforníu 
og fagnar því 61 árs afmæli í dag. Hanks hefur unnið Óskars-
verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki í tvígang en verið 
tilnefndur fimm sinnum.
1976 Hitamet í Reykjavík, 24,3°C.
2011 Suður-Súdan fær sjálfstæði frá Súdan.

Merkisatburðir
Tom Hanks sæmdur Frelsisorðunni 2016. NORDICPHOTOS/GETTY

Mikill spenna var fyrir úrslitaleik Ítalíu og Frakklands á Heimsmeist-
aramótinu í knattspyrnu í Þýskalandi árið 2006. Úrslitaleikurinn fór 
fram á Ólympíuleikvanginum í Berlín. Þetta var einnig seinasti leikur 
Zinedine Zidane með franska landsliðinu en hann er að öðrum 
ólöstuðum líklega þeirra besti leikmaður frá upphafi. Úrslitaleiks 
HM 2006 verður aldrei minnst án þess að nefna í sömu andrá að 
þetta var leikurinn þar sem Zidane var rekinn af velli fyrir að skalla 
ítalska varnarmanninn Marco Materazzi í bringuna. Enn er margt 
á huldu um hvað Materazzi sagði við Zidane sem varð til að hann 
brást ókvæða við en þrálát hefur verið sú saga að það hafi varðað 
móður franska snillingsins. Zidane, sem valinn var besti leikmaður 
mótsins, endaði landsliðsferil sinn með skömm og rauðu spjaldi. 
Hann mátti síðan horfa á landa sína fara alla leið í vítaspyrnukeppni 
gegn sterku liði Ítala og bíða þar lægri hlut. Goðsögnin kvaddi með 
goðsagnarkenndum hætti, augnablikssturlun á örlagastundu, sem 
mun um ókomna tíð skyggja á sigurstund Ítala. Nema kannski hjá 
Ítölum sjálfum.
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Skallinn sem skyggði á sigurstund Ítala

Zinedin Zidane stangar Marco Materazzi. NORDICPHOTOS/AFP

Hornsteinn var lagður að Karlsbrúnni 1357. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – MEÐ ÞÉR Í 25 ÁR

30-60% 
AF ÖLLUM VÖRUM

ÚTSALA

35% 
af öllum stólum

40-60% 
af allri Prima vörulínunni

50-60% 
af völdum 

vörum og sýnishor-
num

Síðumúla 37    Sími: 564-5040    www.hirzlan.is



LÁRÉTT
1. gistihús 
5. næra 
6. tveir eins 
8. blekking 
10. tveir eins 
11. vefnaðarvara 
12. hljóðfæri 
13. stefna 
15. skrifa upp 
17. eftirsjá

LÓÐRÉTT
1. álandsvindur 
2. bilun 
3. samræða 
4. hásetaklefi
7. vanskiptur 
9. raftar 
12. konungssveit 
14. óvissa 
16. í röð

LÁRÉTT: 1. hótel, 5. ala, 6. úú, 8. falskt, 10. gg, 11. 
tau, 12. horn, 13. leið, 15. afrita, 17. iðrun.
LÓÐRÉTT: 1. hafgola, 2. ólag, 3. tal, 4. lúkar, 7. 
útundan, 9. stoðir, 12. hirð, 14. efi, 16. tu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kveynis átti leik gegn Bucis í 
Klaipeda í Litháan árið 1978.
Hvítur á leik
1. Da4!! 1-0. 1...Bb5 er svarað 
2. Dxb5!  

www.skak.is:  Úrslit Mjóddar-
mót Hugins.   

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.

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Suðvestan 13-23, 
áfram hvassast 
norðvestan til með 
snörpum hviðum 
og einnig á mið-
hálendinu. Víða 
skúrir, en léttskýjað 
austanlands. Hiti 10 
til 20 stig, hlýjast á 
Austurlandi. Ferða-
löngum, einkum 
þeim sem eru á 
farartækjum sem 
taka á sig vind, er 
því bent að fylgjast 
vel með.

Mánudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hversu 
mikið?

500 fyrir þennan 
„15“ punda, 1000 
fyrir þennan „30“ 
punda og 2.000 

fyrir „Gamla Eirík“.

Palli?
Ertu þarna?

Já. Hvað 
segirðu?

Já, ég ætla bráðum að setja í vél, 
ef það er þess vegna sem þú varst 

að andvarpa.

Já! Já!

Manstu eftir risa 
hátölurunum sem ég var með 

á vistinni í háskóla?

Og manstu hvernig 
við blöstuðum tónlist 

allar helgar?

Ég sakna þeirra 
hljóðu stunda. Andvarp
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ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga 10-18

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
ný

95 
ÁRA 

1922 - 2017

TILBOÐSDAGAR
20-40%

Gerðu góð kaup!

ÞVOTTAVÉLAR

ÞV
O

TT
A

VÉ
LA

R

KÆ
LI

SK
Á

PA
R

HELLUBORÐ

ÞURRKARAR

HELLUBORÐ

SMÁTÆKI

U
PPÞVO

TTA
VÉLA

R

OFNAR

RYKSUGUR
RYKSUGUR

VIFTUR OG HÁFAR

VERÐ FRÁ 71.920,- VERÐ FRÁ 59.920,-

VERÐ FRÁ 11.920,-
OFNAR

VERÐ FRÁ 55.920,-



ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttli
j

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

9. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Brennið þið vitar – Sinfóníu-
hljómsveit Unga Fólksins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Langholtskirkju
Ernest Bloch: Fiðlukonsert. Frum-
flutningur á Íslandi. Gunnsteinn 
Ólafsson: Þýtur í stráum. Svíta 
byggð á íslenskum þjóðlögum. 
Aaron Copland: Rodeo. Balletsvíta. 
Páll Ísólfsson: Brennið þið vitar. 
Stjórnandi: Hallfríður Ólafsdóttir. 
Einleikari: Chrissie Telma Guð-
mundsdóttir, fiðla. Karlakórinn 
Fóstbræður, Karlakórinn í Fjalla-
byggð, Karlakór Dalvíkur.

Hvað?  Volund – Völundarkvi∂a
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsinu
Kórinn Vilda Fåglar frá Gotlandi í 
Svíþjóð flýgur til Íslands í sumar. 
Þrettán Gotlendingar munu flytja 
gotlenska verkið Volund (Völundar-
kviðu) sem er leikrænt kórverk í 
þjóðlegum stíl. Verkið byggir á æva-
fornri frásögn sem tengir saman 
Ísland og Gotland. Eva Sjöstrand 
skrifaði textann við Jan Ekedahls 
lagasmíð og Mats Hallberg útsetti 
verkið fyrir kór.

Í Listasafni Íslands er ýmislegt að sjá, meðal annars sýningu Ásgríms Jónssonar, Korriró og Dillidó. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það verður dunandi dans á Sólon í dag og möguleiki á tangó-námskeiði með virtum kennara.  NORDICPHOTOS/GETTY

Viðburðir
Hvað?  Walter Perez kemur í heim-
sókn
Hvenær?  11.00
Hvar?  Sólon, Bankastræti
Hinn frábæri tangókennari Walter 
Perez millilendir hjá okkur í einn 
dag á leið frá New York til Berlínar 
– hann býðst til þess að taka fólk í 
einkatíma og halda stutt námskeið 
fyrir áhugasama.

Hvað?  Mánudagsklúbbur Borðhalds 
á Coocoo’s Nest
Hvenær?  18.00
Hvar?  The Coocoo’s Nest, Granda-
garði
Á mánudögum á The Coocoo’s Nest 
ætlar Borðhald að bjóða upp á það 
nýjasta og besta sem gerist í nátt-
úruvínum og fá í samstarf við sig 
unga og efnilega kokka til að para 
rétti og vínin saman. Í þetta skiptið 
munu þau Birna Blöndal og James 

Frederick Frigge taka þátt í fjörinu. 
Þetta er eitthvað sem vín- og matar-
áhugafólk má ekki missa af.

Hvað?  Speed Dating
Hvenær?  20.00
Hvar?  Loft, Bankastræti
Það verður boðið upp á gríðarlega 
hröð stefnumót á Lofti í kvöld.

Sýningar
Hvað?  NÆSLand
Hvenær?  09.00
Hvar?  Hinu húsinu
Ljósmyndasýning í Hinu húsinu.

Hvað?  Korriró og dillidó
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafni Íslands
Ævintýrin gerast enn! Myndheimur 
íslenskra þjóðsagna og ævintýra 
sem Ásgrímur Jónsson skapaði með 
verkum sínum er sannkallaður 

töfraheimur. Álfar, tröll og draugar, 
sem lifað höfðu með óljósum hætti 
í hugskoti þjóðarinnar í rökkri bað-
stofunnar, tóku á sig skýra mynd 
í verkum Ásgríms, en hann sýndi 
slík verk í fyrsta sinn á Íslandi árið 
1905.

Hvað?  Ýmissa kvikinda líki
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafni Íslands
Á sýningunni má sjá hvernig lista-
mennirnir hafa beitt margbreyti-
legri skapandi færni og ýmiss konar 
tækni. Sýningarstjórarnir Ingibjörg 
Jóhannsdóttir og Pari Stave hafa 
valið verk á sýninguna eftir lista-
menn sem vinna jafnhliða í grafík 
og aðra miðla. Meðal sýnenda eru 
rithöfundar og tónskáld en einn-
ig myndlistarmenn sem eru síður 
þekktir fyrir grafíkverk sín, frekar 
fyrir málverk, þrívíð verk, innsetn-
ingar, gjörninga, ljósmyndaverk 
eða vídeólist.
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Besta Hekluverðið 
Frá 3.990.000 kr.

Eclipse Cross

Besta Hekluverðið 
4.390.000 kr.

ASX Instyle / 4x4 / Dísil / Sjálfskiptur

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum
SB Ísafirði · Nethamar Vestmannaeyjum

Besta Hekluverðið 
5.190.000 kr.

L-200 Double Cab / 4x4 / Dísil / Beinskiptur

Nú er góður tími til að fá sér nýjan Mitsubishi hjá Heklu því við 

vitum aldrei hvað svona frábært verð býðst lengi. Tryggðu þér 
bíl á besta Hekluverðinu og aktu inn í sumarið.

Nýr Mitsubishi á Besta Hekluverðinu

Besta Hekluverðið 
Frá 4.990.000 kr.

Outlander PHEV Intense

4x4 / RafmagnBensín / Sjálfskiptur

Nýr Mitsubishi á BestaNýr Mitsubishi á Besta
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Sumarauki að verðmæti

350.000 kr. fylgir!

Sumarauki 
að verðmæti350.000 kr. fylgir!

Sumarauki 

að verðmæti

350.000 kr. 

fylgir!

Sumarauki 

að verðmæti

350.000 kr. 

fylgir!

www.skornirthinir.is

ÚTSALA 
KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP  

FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

30-70% AFSLÁTTUR

Útsöluverð 2.998

Verð áður 5.995

Ljós í sóla

Stærðir 23-30

BÆKUR

Hin órólegu
★★★ ★★

Höfundur: Linn Ullmann
Þýðandi: Ingibjörg Eyþórsdóttir
Blaðsíður: 315
Útgefandi: Bjartur

Hin órólegu er frásögn skáld-
konunnar Linn Ullmann af 
foreldrum sínum, leikstjór-

anum Ingmar Bergman og leikkon-
unni Liv Ullmann. Ingibjörg Eyþórs-
dóttir þýðir verkið með miklum 
ágætum.

Linn lýsir uppvexti sínum og 
einkahögum og skrifar um börn 
sín af mikilli hlýju en for-
eldrarnir eru í forgrunni, 
sérstaklega faðirinn. Þótt 
bók Linn sé afhjúpandi og 
sýni foreldrana ekki alltaf 
í jákvæðu ljósi, þá forðast 
höfundur þá biturð sem 
svo auðvelt væri að fyll-
ast þegar skrifað er um 
barnæsku sem einkennd-
ist af fjarveru foreldra og 
ákveðnu skeytingarleysi. 
Bókin er skrifuð af miklum 
næmleika og vissum skiln-
ingi á veikleikum foreldranna.

Hinir frægu foreldrar lifðu fyrir 
vinnu sína, höfðu engan áhuga 
á ábyrgðinni sem fylgir foreldra-
hlutverkinu og voru iðulega fjarri. 
Hann var kvennabósi sem átti níu 
börn með sex konum og hún var 
viðkvæm kona með sæg af elsk-
hugum en var samt alltaf að bíða 
eftir hinum eina rétta. Bæði lifðu í 
sínum eigin heimi og óttuðust að 
vera yfirgefin.

Jafnt og þétt er það faðirinn sem 
yfirtekur verkið og þeir þættir 
sem snúa að honum eru á köflum 
meistaralegir. Á eyjunni Föro ræðir 
Linn við föður sinn og tekur sam-

töl þeirra upp á segulband. Ellin 
er að eyða hinum skapandi lista-
manni sem hefur glatað kraftinum, 
er fastur við hjólastól, hefur fengið 
nokkur heilablóðföll og er farinn 
að gleyma. Úr þessu efni verður 
frásögn af elli, hnignun og dauða 
mikils listamanns. Það er sársauki 
í frásögninni, hlýja og söknuður. 
Þar er líka fegurð því hinn gamli 
kvennabósi er fastur í söknuði eftir 
lát síðustu eiginkonu sinnar, þeirrar 
fimmtu, og óskar þess heitast af öllu 
að fá að hitta hana eftir dauðann og 
segist vera sannfærður um að svo 
muni verða. Hann ræðir um tilvist 
Guðs sem hann afneitar ekki og er 
gagntekinn af kraftinum í fagurri 
tónlist.

Ef hægt er að kvarta 
undan einhverju er það 
helst að móðirin, Liv Ull-
mann, hverfur úr sögunni 
þegar lesandinn hefði svo 
gjarnan viljað frétta af lífi 
hennar og líðan. Í síðasta 
sinn sem minnst er á hana 
er þegar Linn hringir í hana 
til að segja frá jarðarför 
föðurins og segir um sam-
band þeirra mæðgna: „Við 
höfðum ekki talað saman 
nokkuð lengi, kannski 

aðeins skipst á nokkrum orðum í 
dagsins önn.“ Ekki er annað hægt en 
að fá sterkt á tilfinninguna að sam-
band mæðgnanna sé afar flókið og 
einkennist ekki af einlægni. Þarna 
er ekki sama nánd og innileiki og í 
sambandinu við föðurinn, heldur 
er eins og margt sé ósagt. Kannski 
verður hið ósagða aldrei sagt. En 
hver veit, kannski verður til önnur 
bók. Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Sönn og tilfinningarík 
bók, skrifuð af innsæi og næmni. Þar 
er dregin upp sterk mynd af lista-
manni sem hefur orðið ellinni að bráð 
og bíður dauðans.

Uppgjör dóttur
Ingmar Bergman stelur senunni í bók dóttur sinnar. NORDICPHOTOS/AFP
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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

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Strákarnir 
07.50 The Middle 
08.10 The Mindy Project 
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 Britain's Got Talent 
14.10 Britain's Got Talent 
14.35 Britain's Got Talent 
15.45 Britain's Got Talent 
16.15 Lóa Pind: Snapparar 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.50 Sportpakkinn 
19.00 Fréttayfirlit og veður 
19.05 Modern Family
19.30 Maður er manns gaman 
 Frábærir nýir íslenskir þættir. 
Magnús Hlynur heimsækir 
nokkur sveitarfélög á Suðvestur-
horninu og finnur mestu gleði-
gjafa viðkomandi sveitarfélags 
eða sveitar. Þetta geta verið 
einstaklingar í alls konar störfum 
þar sem gleði og útgeislun við-
komandi hrífur alla með sér. Hann 
fylgir viðkomandi á heimilinu, 
vinnustaðnum, áhugamálinu eða 
hvað eina og spyr áhugaverða 
spurninga.
19.55 Grand Designs: Australia 
20.45 American Woman 
22.05 Lucifer 
22.50 Chris Gethard: Career 
Suicide
00.20 60 Minutes
01.05 Major Crimes
01.50 Succession  Nýir og stór-
góðir þættir úr smiðju HBO um 
fjölmiðlamógúlinn Logan Roy og 
fjölskyldu hans en þegar Logan 
sýnir merki um að minnka við sig 
fer að hrikta í stoðum fjölskyldu-
fyrirtækisins þegar fleiri en einn 
vill ná völdum og stýra ættar-
veldinu.
02.45 Six 
03.30 Wyatt Cenac's Problem 
Areas
04.00 Death Row Stories  Vandaðir 
og spennandi heimildarþættir 
þar sem fjallað er um alríkisglæpi 
sem varða við dauðarefsingu í 
Bandaríkjunum. Í hverjum þætti 
er nýtt mál kynnt til sögunnar og 
krufið til mergjar. Meðal fram-
leiðanda er Óskarsverðlauna-
hafinn Robert Redford og þulur er 
Óskarsverðlaunaleikonan Susan 
Sarandon.
04.45 Knightfall 
05.30 Knightfall 
06.15 Vice Principals

19.10 Last Man Standing 
19.35 The New Girl 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.35 The Mindy Project 
22.00 Divorce 
22.30 Stelpurnar 
22.55 Supernatural 
23.40 The New Girl 
00.30 Friends 
00.55 Tónlist

11.40 Southside with You 
13.05 Where To Invade Next 
15.05 Grey Gardens 
16.50 Southside with You 
18.15 Where To Invade Next 
20.15 Grey Gardens
22.00 Suicide Squad  Spennandi 
ævintýramynd frá 2016 með Will 
Smith, Margot Robbie, Jaret Leto, 
Violu Davis og fleiri stórgóðum 
leikurum. Myndin er byggð á 
samnefndum teiknimynda-
blöðum frá DC-Comics og segir 
frá nokkrum andhetjum sem 
hafa hingað til notað hæfileika 
sína til illra verka, enda eru þær 
allar í fangelsi. Dag einn býðst 
þeim að sameina krafta sína í 
sérsveit á vegum stjórnarinnar og 
takast á hendur það verkefni að 
stöðva yfirvofandi ógn. Verkið er 
lífshættulegt í meira lagi, en ef 
sveitin getur stillt saman strengi 
sína og náð árangri gæti það 
orðið til þess að dómar yfir þeim 
yrðu mildaðir.
00.05 Klovn Forever  Geggjuð 
gamanmynd frá 2015. Önnur 
myndin frá dönsku kumpánunum 
Frank og Casper en nú reynir á 
vináttu þeirra.
01.45 Palo Alto 
03.25 Suicide Squad

16.20 Hreint hjarta 
17.20 Brautryðjendur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Letibjörn og læmingjarnir 
18.19 Alvin og íkornarnir 
18.30 Millý spyr 
18.37 Uss-Uss! 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Ævi 
20.10 Hulda Indland 
21.05 Njósnir í Berlín 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Meistari 
23.20 Hetjurnar 
23.50 Lífið í Sádi-Arabíu 
00.40 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.40 The Tonight Show 
09.20 The Late Late Show 
10.00 Síminn + Spotify 
11.50 Everybody Loves Raymond 
12.15 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.00 Dr. Phil 
13.40 Superior Donuts 
14.05 Madam Secretary 
14.50 Odd Mom Out 
15.15 Royal Pains 
16.05 Everybody Loves Raymond 
16.30 King of Queens 
16.55 How I Met Your Mother 
17.20 Dr. Phil 
18.05 The Tonight Show 
18.50 The Late Late Show 
19.35 Superstore 
20.00 Top Chef 
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 Mada-

gaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55  Rasmus Klumpur og 

félagar
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 Mada-

gaskar
 13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55  Rasmus Klumpur og 

félagar
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 Mada-

gaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55  Rasmus Klumpur og 

félagar
19.00 Hneturánið

08.00 The Greenbrier Classic 
13.00 Thornberry Creek LPGA 
Classic 
16.00 Dubai Duty Free Irish Open 
21.00 PGA Highlights 2018 
21.55 Dubai Duty Free Irish Open

08.10 Formúla 1: Bretland - Kapp-
akstur 
10.25 Sumarmessan  
11.05 Valur - Grindavík 
12.50 Fyrir Ísland 
13.30 Pepsímörk kvenna  
14.30 Premier League World 
15.00 FH - Grindavík 
16.40 Keflavík - Stjarnan 
18.20 Sumarmessan  
19.00 Fylkir - Víkingur 
21.15 Pepsímörkin  
22.35 Búrið 
23.10 UFC 226: Miocic vs Cormier

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. 19:30

DIVORCE

Sarah Jessica Parker er hér í 

eiginmannsins.

KL. 22:05

AMERICAN WOMAN

eiginmanns hennar.

KL. 20:45

GRAND DESIGNS: 
AUSTRALIA

heimilum þar sem oftar en ekki er 

KL. 19:55

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 stod2.is

gskvöld

SHARP OBJECTS
KL. 21:10

Nýtt

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

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

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

ar 
skar,

24 
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Gróðurmold 20 l.

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

Sumarið er í Múrbúðinni
Lavor Space 180 
háþrýstidæla

2500w, 180 bör 
(275 m/túrbóstút)
510 L/klst
Pallahreinsir, hringbursti,
felgubursti og aukaspíssar
fylgja.

26.490

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

stk. GGGrrG illlááál hhöhööölldddd 33
í í sseettttttt i kkkrrr.
111..3333888800000

GrGrrGGG illlillblbblblbuururrru ststttts iiii krkrkk . 3903

Lavor SMT 
160 ECO 

2500W, 160 bör 
(245 m/túrbóstút)
510 L/klst. Þrjár 
stillingar: mjúk (t.d
viður), mið (t.d. bill
og hörð (t.d. steypa

)

. 
l)
a).

ber Kalib
k Blac

grillgasg
brennarar 3x3kw 
 Grillflötur (9KW).

cm41x56c
23.990

Öflugt

og ódýrt

44.990

ed KKKKKaaaaaallllliiiiibbbbbbeeeeeerrrrr RRRRRRRReeeedd
gggggggaaaaasssssgggggggggrrrrrriiiiiiillllllllll

nara (12KW) 44444 4 bbrbrbrbrbrbreenenennnar
hliðarhella+++ hhlið

(2.5KW). Grillflötur (2
41x56cm

Bio Kleen 
Pallahhhhhhhreinsirrrrrrrrrrr
1 líter

895895
5L 2.990 kr.

29.990

Portúgalskir
leirpottarleirpottar

Opið laugardag 

kl. 10-16 á Kletthálsi og 

10-14 í Reykjanesbæ

Grill yfirbreiðslur
margar stærðir.  

 Verð 4.280-4.580

Mikið
úrval
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www.murbudin.ism rb din is

Hjólbörur 80L

3.990 

20%
AFSLÁTTUR

DEKA SÍLAN
vatnsfæla 5 lítrar

8.790                           8 790
 1 líter kr.                    

1.990

Maston Hammer
Spray 400ml   

1.050

Maston 
Hammer
250ml   

Maston
Hammer 750ml   

Oden þekjanddi
viðarvörn 
1 líter, A stofnn  

DEKAPRO útimálning, 
10 lítrar

7.990

Deka Projekt 10 innimálning,
10 lítrar (stofn A)

6.390

Landora tréolía 
Col-51903 3 l.

Blöndum 

DRAUMALITINA 

þína!

MIKIÐ
ÚRVAL

MARGIR
LITIR

Deka þakmálning 10 lítrar

Tilboð gildir til 8/7/2018
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OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

SUMAR

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit

Patrick Ta er með margar 
stjörnur á sínum snær-
um. Hann var farðaði 
Rihönnu, er mikið með 
fyrirsætuna Gigi Hadid, 
auk þess að farða fyrir 

Victoria’s Secret og mest Kendall 
Jenner af þessari Kardashian-fjöl-
skyldu,“ segir Sigurlaug Dröfn 
Bjarnadóttir, annar eigenda Reykja-
vík Makeup School en skólinn mun 
bjóða upp á námskeið með Patrick 
Ta í september.

Stjarna Ta í förðunarheiminum 
hefur risið mjög hratt á undan-
förnum árum. Hann er með millj-
ón fylgjendur á Instagram en fyrir 
þremur árum voru þeir sex þúsund. 
Módelið Joan Smalls tók þó eftir 
honum og bað hann um að sjá um 
fað farða sig. Þá fór boltinn að rúlla 
og síðan hafa komið Gigi og Bella 
Hadid, svo Kardashian-fjölskyldan, 
þó að oftast sé það Kendall sem 
hann farðar.

Ta kemur í september en þetta er 
í fjórða árið í röð sem stórstjörnur 
förðunarheimsins kíkja á Klakann. Í 
fyrra kom Sir John sem er förðunar-
fræðingur Beyoncé og er með henni 
og Jay-Z á tónleikatúrnum sem þau 
hjónakornin eru á.

„Ég hélt að við gætum ekki 
toppað okkur frá því í fyrra þegar 
Sir John kom. En það skapaðist 
mikil vinátta á milli okkar og hann 
er með þeim úti á tónleikatúrnum. 
Gott dæmi er að hann bauð okkur 
að koma á tónleika með þeim. Sagði 
okkur að velja land og tónleika og 
við fórum með kallana okkar til 
Amsterdam. Sátum nánast ofan í 
sviðinu,“ segir hún og hlær – eðli-
lega. Hún er stödd í sól og sumri á 
Spáni. benediktboas@frettabladid.is

Förðunarfræðingur     
             stjarnanna 
heldur námskeið hér á landi
Silla og Sara í Reykjavík Makeup School fá til sín Patrick Ta á nám-
skeið í september. Sá er þekktur fyrir að sjá um förðun á fjölmörgum 
ofurstjörnum, eins og Rihönnu, Ariönu Grande og Kendal Jenner.

Reykjavik 
Makeup School 
var stofnaður í 
október 2013 
af förðunar-
fræðingunum 
Söru Dögg og 
Sigurlaugu 
Dröfn. Hér eru 
þær á leiðinni 
á tónleika með 
Beyoncé. 

Kim Kardashian og leikkonan Olivia Munn á MTV-hátíðinni 
í júní þar sem þær skörtuðu báðar förðun eftir Patrick Ta.  

Sir John er stórstjarna í 
förðunarheiminum. 

Kendall Jenner á CFDA Fashion 
hátíðinni með förðun eftir Ta. Patrick Ta með  

Gigi Hadid.
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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

VEISLUÞJÓNUSTA

Sjá úrval veislubakka
á www.joifel.is 

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Pabbi át flugur.“ Þannig hefst 
einþáttungurinn Knall eftir 
eitt okkar besta leikritaskáld, 

Jökul Jakobsson. Þetta er dásamlegt 
upphaf á skemmtilegu en líka ögn 
harmrænu verki.

Einhverjum árum áður en Jökull 
var á dögum reit gríska skáldið 
Aristófanes leikritið Vespurnar 
(gr. Σφήκες). Það verk vann til 
verðlauna árið 422 fyrir Krists burð 
– því er það ekki útilokað með öllu 
að flugur vinni leiki.

Þetta segi ég ekki út í loftið heldur 
vegna þess að mikið fár var sett á 
fyrir einhverjum dögum vegna HM-
flugnanna sem ýmist mátti ætla að 
ætu íslensku leikmennina lifandi 
og væru þeim þannig hættulegri 
en nokkurt fótboltalið. Ellegar þær 
myndu stífla öll vit landsliðsmanna 
svo úr yrði harmleikur. Heldur 
meiri en sá sem varð.

Nú mun einhverjum um það 
kunnugt að HM er enn í gangi. 
Lauk sum sé ekki, merkilegt nokk, 
með tapi Íslands fyrir rússneskum 
mýflugum. Vegna landfræðilegrar 
staðsetningar, síðustu daga, hefur 
mér orðið ljóst að enn er HM-flug-
an á sveimi. En nú ber svo við að 
hún þykir ekki lengur mikilvægari 
eða hættulegri andstæðingur en 
sjálf knattspyrnuliðin – þau sem 
enn tóra í keppninni. Mér sýnist 
þeir fjölmiðlar sem ég fylgist með 
hér í útlöndum vera fullkomlega 
áhugalausir um flugurnar í Rússa-
veldi. Samt hafa engir miðlar birt 
fréttir af hruni rússneska mýflugna-
stofnsins – enda sér maður sveim-
inn þegar maður horfir á leikina.

Má vera að þessi himinhrópandi 
þögn um flugurnar, nú þegar 
dregur nær endalokum sparksins, 
sé sú að einungis Íslendingar lutu 
í gras fyrir flugunum? Enda bara 
Íslendingar sem eru hræddir við 
flugur. Og bara íslenskt leikskáld 
töfrar fram bæði skop og harm í 
þessum orðum: „Pabbi át flugur.“

Flugur


