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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson segir skipulags-
slys ekki vera slys. 8

SPORT Guðrún Brá og Axel urðu 
Íslandsmeistarar í golfi. 18

TÍMAMÓT Varnarmaðurinn Skúli 
Jón Friðgeirsson er þrítugur. 23

LÍFIÐ Daði Freyr lék fyrir hausa í 
Jarðböðunum við Mývatn. 30
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Halldór

Það var mikil dramatík á Laugardalsvelli í gær þegar Þróttarar úr Reykjavík unnu Brighton frá Englandi í úrslitaleik 3. flokks karla á Rey Cup í vítaspyrnukeppni. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

VIÐSKIPTI Minnkandi umsvif lífeyris-
sjóða í Kauphöllinni eru á meðal 
ástæðna að baki verðlækkunum á 
innlendum hlutabréfum.

Greint var frá því í Fréttablaðinu 
að hækkun úrvalsvísitölu Kaup-
hallarinnar frá áramótum hafi gengið 
til baka. Valdimar Ármann, forstjóri 
GAMMA, segir þróunina á hluta-
bréfamarkaðinum athyglisverða.

„Líklegasta skýringin tengist flæði 

en innlendir fjárfestar hafa dregið 
umtalsvert úr umsvifum sínum á 
markaðinum,“ segir Valdimar. „Þá eru 
áhyggjur af kjarasamningsviðræðum í 
haust en það getur ekki útskýrt lækk-
anir á fyrirtækjum sem eru með hlut-
fallslega lágan launakostnað.“

Ásgeir Jónsson, forseti hagfræði-
deildar Háskóla Íslands, skýrir verð-
þróunina með svipuðum hætti.

„Lífeyrissjóðirnir komu inn með 

fjármagn á sínum tíma en nú hafa 
þeir fengið nægju sína. Sem stendur 
ráðstafa sjóðirnir fjármagni sínu 
ýmist í lán til fasteignakaupa eða í 
fjárfestingar erlendis.“

Ný útlán lífeyrissjóða hafa aldrei 
verið meiri en þau námu ríflega 14,7 
milljörðum í maí. Þá jukust erlendar 
eignir sjóðanna um þriðjung á milli 
maímánaða 2017 og 2018.

Ásgeir segir að verðlækkanirnar 

megi einnig rekja til þess að markað-
urinn þykist greina teikn á lofti um 
að hagkerfið sé að hægja á sér. Einnig 
sjáist af uppgjörum að miklar launa-
hækkanir hafi dregið úr framlegð 
margra félaga.

„Ég tel að það sé undirtónn í verð-
þróuninni ásamt háværum kröfum 
verkalýðsfélaga um áframhaldandi 
kauphækkanir þegar samningar 
losna í vetur.“ – thf

Vindur úr seglum innlendra hlutabréfa 
Ástæða lækkunar á verði 
hlutabréfa hérlendis á 
þessu ári er meðal ann-
ars minni umsvif lífeyris-
sjóða á þeim markaði, 
kostnaðarhækkanir og 
kólnun í hagkerfinu.

VIÐSKIPTI Bókunarfyrirtækið Guide 
to Iceland greiðir 600 milljónir 
króna í arð til hluthafa eftir verulega 
aukningu tekna og hagnaðar á milli 
ára. Heildartekjur fyrirtækisins á 
árinu 2017 námu 4,8 milljörðum 
króna. Umsvif Guide to Iceland hafa 
vaxið ört frá stofnun. – tfh / sjá síðu 4

Greiða sér 600 
milljónir í arð

TÓNLIST „Það má 
segja að þetta sé dýrt 
áhugamál,“ segir 
Davíð Steingríms-
son, sem stefnir á sína 
fimmtugustu tónleika 
með Paul McCartney 
áður en árið er á enda.  
– gar / sjá síðu 2

Endalaust á Paul



Veður

Austlæg átt í dag, víða 5-13 m/s. 
Rigning allra nyrst, en annars skýjað 
og sums staðar dálítil væta. Þurrt að 
kalla fyrir norðan í kvöld. Hiti 9 til 18 
stig.  SJÁ SÍÐU 16

Veður

Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill  Íslenskt kísilsteinefni

Recover  Fyrir vöðva og taugar

Renew  Fyrir húð, hár og neglur

Repair  Fyrir bein og liði

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum, 
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

Nánari upplýsingar má fi nna á www.geosilica.is

Kaldi er í Eyjafirði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

IÐNAÐUR Bruggsmiðjan Kaldi seldi 
bjór fyrir 436 milljónir króna á síð-
asta ári, eða fyrir um 100 þúsund 
krónum minna en á árinu á undan. 
Félagið rekur bruggverksmiðju á 
Árskógssandi þar sem bjórinn Kaldi 
er framleiddur.

Kaldi hagnaðist um tæplega 40 
milljónir á árinu 2017 samanborið 
við 45 milljónir árið 2016. Rekstrar-
gjöld námu 376 milljónum á árinu 
2017 og hækkuðu aðeins um 0,8 
prósent á milli ára þrátt fyrir að 
launakostnaður ykist um rúm 11 
prósent. Kostnaðarverð seldra vara 
lækkaði hins vegar um tæp níu pró-
sent. Heildareignir námu í árslok 
420 milljónum króna og eigið fé var 
124 milljónir.

Stærstu hluthafar Kalda eru Birgir 
Ingi Guðmundsson með 28,5 pró-
senta hlut, og Agnes Anna Sigurðar-
dóttir og Ólafur Þröstur Ólafsson 
sem eiga hvort 26,1 prósent. Aðrir 
hluthafar eiga minna en tíund.

Bruggsmiðjan á 20 prósenta hlut 
í Bjórböðunum sem voru opnuð 
fyrir gestum á miðju síðasta ári og 
er hluturinn bókfærður á tæpar 
14 milljónir króna. Tekjur Bjór-
baðanna námu 56 milljónum 
króna á síðasta ári og tapaði félagið 
tæpum fjórum milljónum. – tfh

Seldi bjór fyrir 
436 milljónir

56
milljónir króna voru tekjur 

af Bjórböðunum í fyrra.

Vegir guðs

Sökum veðurs þurfti að hætta við ferð Húna II frá Grenivik í Þorgeirsfjörð þar sem átti að messa á Þönglabakka. Séra Bolli Bollason og Kristján 
Valur Ingólfsson, fyrrverandi vígslubiskup, breyttu bátsborði í altari og messuðu fyrir áhöfn og gesti í sólinni á þilfarinu. FRÉTTABLAÐIÐ/BENEDIKT BÓAS

TÓNLIST „Það verður ekkert aftur 
snúið nema hann aflýsi einhverju,“ 
segir Davíð Steingrímsson, sem 
keypt hefur miða á sjö tónleika með 
Paul McCartney á þessu ári og mun 
því ná að fara á sína fimmtugustu 
tónleika með bítlinum áður en 2018 
er á enda.

Óhætt er að segja að Davíð Stein-
grímsson sé gríðarlegur bítlaað-
dáandi, og þá sérstaklega aðdáandi 
Pauls McCartney. Hann rak um ára-
bil tónlistarbarinn Obladi Oblada í 
miðbæ Reykjavíkur. Barinn var að 
vitanlega nefndur eftir bítlalagi. 
Árið 2002 fór Davíð á sína fyrstu 
tónleika með McCartney í Staples 
Center í Los Angeles. Nú eru tón-
leikarnir orðnir 43 talsins og þeir 
hafa borið hann til fjórtán landa.

„Það var ólýsanlegt,“ segir Davíð 
um fyrstu McCartney-tónleikana. 
„Ég hef verið aðdáandi frá því ég 
var smápolli 1975.“ Davíð segir 
að þótt hann hafi verið búinn að 
heyra Bítlana oft áður þá hafi platan 
Venus and Mars, sem McCartney 
gerði með hljómsveit sinni Wings 
á þessum tíma, gripið hann algjör-
lega.

Davíð segir fjölda gæðalaga frá 
McCartney öldungis ótrúlegan og 
að hann sé enn að og von á nýrri 
plötu í september. „Margir halda 
að hann hafi ekki verið að gera góða 
hluti síðustu ár af því að hann fær 
ekki sömu spilun og áður en ég er 
mjög ánægður með allt sem hann 
hefur gert.“

Þótt hann sé að spila mikið til 
sömu lögin er þetta aldrei sama 
upplifunin hverju sinni. Oft er fólk 
að mæta sem hefur dreymt um það 
alla ævi að sjá hann og er að sjá 

hann í fyrsta sinn – það eru miklar 
tilfinningar.

Paul er farinn að kannast við 
Davíð sem yfirleitt reynir að vera 
fremst við sviðið á tónleikum. 
Aðspurður um uppáhaldstón-
leikana  nefnir Davíð skiptið sem 
Paul spilaði fyrir  hann óskalag. 
McCartney   hafði  þá  spilað lagið 
Ram On að áeggjan bassaleikar-

ans heimsfræga Klaus Voorman 
á tónleikum tveimur dögum fyrir 
tónleika  í Antwerpen.  Við lagið 
er leikið undir á ukulele og þegar 
McCartney  tók sér það hljóð-
færi  í  hönd til að flytja  bítlalagið 
Something að venju lét Davíð til 
skarar skríða.

„Ég kallaði Paul! Ram on!“ lýsir 
Davíð. „For you I’ll do it, svaraði 
hann þá. Þetta var svakalegt.“

Davíð hefur hitt McCartney. Eitt 
skiptið var nærri heimili bítilsins 
sem býr ekki fjarri hinu rómaða 
hljóðveri Abbey Road. „Hann er þá 
að labba og ég fæ að taka í spaðann 
á honum og knúsa hann. Ég sagði 
honum að ég ætti bar sem héti 
Obladi Oblada og hann sagði bara, 
I love it. I love it man.“ 
gar@frettabladid.is

Á leið á fimmtugustu 
tónleika sína með Paul
Davíð Steingrímsson er enginn venjulegur aðdáandi Pauls McCartney. Hann 
hefur þegar sótt 43 tónleika með McCartney og er búinn að tryggja sér miða á 
alla þá tónleika sem eru fram undan. Davíð fékk að knúsa Paul á götu í London.

Paul McCartney er nú 76 ára og er með plötu á leiðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

For you I´ll do it, 

svaraði hann þá. 

Þetta var svakalegt.

Davíð  
Steingrímsson

FRAKKLAND Kennsl hafa verið borin 
á lík skíðamanns sem fannst í ítölsku 
Ölpunum 2005. Í ljós kom að um var 
að ræða Frakkann Henri Le Masne 
sem týndist í skíðaferð 1954.

Líkamsleifar, skíðabúnaður og gler-
augu fundust í um þrjú þúsund metra 
hæð í Aosta-héraði sem er nálægt 
svissnesku landamærunum. Ítalska 
lögreglan hafði ekki getað borið 
kennsl á líkið en í síðasta mánuði 
voru settar myndir af búnaðinum og 
gleraugunum á Facebook.

Eftir að franskir fjölmiðlar fjölluðu 
um málið fór Emma Nassem að hugsa 
hvort um frænda sinn gæti verið að 
ræða. DNA-próf hafa staðfest að um 
frænda hennar var að ræða.

Yngri bróðir skíðamannsins, hinn 
94 ára gamli Roger, sagði bróður sinn 
hafa verið piparsvein og mjög sjálf-
stæðan mann. Hann hafi starfað í 
fjármálaráðuneytinu í París. – sar

Báru kennsl 
á týndan 
skíðamann
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Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17 I    Sími 568 5100  

VERÐ FRÁ KR.

2.180.000
VERÐ FRÁÁ KR

LÁTTU FARA
VEL UM ÞIG
ÓTRÚLEGA RÚMGÓÐUR SUZUKI BALENO

Suzuki Baleno er fáanlegur með Hybrid-búnaði
sem gerir 1.2l Dualjet mótorinn enn kraftmeiri
og neyslugrennri.

Suzuki Baleno hefur mesta innra-
og farangursrými í sínum flokki.
Suzuki Baleno er sérlega vel hannaður og glæsileguur
bíll, jafnt utan sem innan.
Komdu í heimsókn og kynntu þér Suzuki Baleno.
- láttu fara vel um þig.

KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN!



ÆSKULÝÐSSTARF Búast má við að 
fimm til tíu þúsund manns heimsæki 
Þorlákshöfn um verslunarmanna-
helgina þegar Unglingalandsmót 
UMFÍ fer þar fram. Þar af verða þátt-
takendur á annað þúsund.

Auk hefðbundinna greina má geta 
þess að keppt verður í fyrsta skipti í 
dorgveiði og sandkastalagerð að 
því er fram kemur í tilkynningu um 
mótið.  – gar

Ungir stefna til 
Þorlákshafnar

NEYTENDUR „Neytendasamtökin 
þurfa að vera afl í samfélaginu sem 
tekið er eftir og hlustað er á þannig 
að farið sé eftir hugmyndum þeirra,“ 
segir Jakob S. Jónsson, leiðsögu-
maður og leikstjóri, en hann hefur 
ákveðið að bjóða sig fram til for-
mennsku í samtökunum.

Þing samtakanna verður haldið í 
lok október næstkomandi en þar á 
að kjósa bæði formann og í stjórn. 
Enginn formaður hefur verið starf-
andi frá því að Ólafur Arnarson sagði 
af sér embætti í júlí á síðasta ári eftir 
miklar deilur við stjórnina. Honum 

hafði áður verið sagt upp sem fram-
kvæmdastjóra samtakanna eftir að 
stjórnin lýsti yfir vantrausti á hann.

Stefán Hrafn Jónsson, varaformað-
ur Neytendasamtakanna, hefur því 
í raun verið starfandi formaður síð-
astliðið ár. Hann segist ekki munu 
bjóða sig fram til áframhaldandi 
stjórnarstarfa.

Jakob segist hafa hugsað málið í 
allnokkurn tíma og ákveðið að taka 
áskorun um að bjóða sig fram. „Það 
er hægt að gera ákaflega margt til 
að efla samtökin og mér finnst það 
spennandi viðfangsefni. Ég er að 

bjóða mig fram sem tals-
mann ákveðinna 
hugmynda og til 
eflingar stöðu 
neytenda alls 
staðar í íslensku 
þjóðlífi.“

Að sögn Jakobs er 
nauðsynlegt að efna 
til samvinnu við alla 
mögulega aðila 
sem koma að 
n e y t e n d a -
málum. Í 
því sam-

bandi nefnir hann þing, sveitar-
félög, samtök launþega og samtök 
atvinnurekenda.

Ólafur Arnarson segir nauð-
synlegt að samtökin fái öflugan 
formann. Hann segist ekki ætla 
að bjóða sig fram til formennsku 
sjálfur en útilokar ekki framboð til 
stjórnar.

„Ég átta mig ekki alveg á því hvert 
markmiðið var með þessu upp-
hlaupi og aðför gegn mér. Það var 
allavega ekki gert til að efla samtök-
in, því ég hef ekkert heyrt eða séð frá 
þeim á þessu ári sem er liðið.“ – sar

Leiðsögumaður býður sig fram til formanns Neytendasamtakanna

VIÐSKIPTI Bókunarfyrirtækið Guide 
to Iceland hagnaðist um 676 millj-
ónir króna á síðasta ári og hefur 
stjórn félagsins samþykkt að greiða 
600 milljóna króna arð til hluthafa.

Hagnaður Guide to Iceland jókst 
töluvert á milli ára en hann var 
178 milljónir árið 2016. Það skýrist 
meðal annars af kröftugum tekju-
vexti sem nam hátt í 70 prósent en 
heildartekjur Guide to Iceland af 
bókunum námu 4,8 milljörðum 
króna á árinu 2017.

Aukin umsvif bókunarfyrirtækis-
ins komu fram í launakostnaðinum 
sem jókst úr 248 milljónum í 410 
milljónir á sama tíma og starfsmönn-
um fjölgaði úr 28 í 49. Eignir námu 
2,2 milljörðum króna, eigið féð 719 
milljónum og eiginfjárhlutfallið var 
32,7 prósent.

Guide to Iceland var stofnað 2012 
og rekur vefsíðuna guidetoiceland.
is sem er eins konar markaðstorg 
fyrir íslenska ferðaþjónustu. Þar 
koma ferðaþjónustufyrirtæki vörum 
sínum á framfæri gegn þóknun.

Sækja inn á erlenda markaði
Davíð Ólafur Ingimarsson, fjármála-
stjóri og aðstoðarforstjóri Guide to 
Iceland, segir í samtali við Frétta-

blaðið að vöxtur síðustu ára sé 
einsdæmi. „Vöxturinn hefur verið 
gríðarlegur. Á árunum 2013 til 2016 
var tekjuvöxturinn yfir 30 þúsund 
prósent sem er í raun fordæmalaust 
hér á Íslandi,“ segir Davíð.

Að sögn Davíðs er Guide to Ice-
land orðið langstærsta markaðs-
torgið fyrir ferðþjónustu á Íslandi 
og rekur ástæðurnar.

„Við höfum lagt áherslu á þróun 
hugbúnaðarins og að auka sjálf-
virkni þannig að ferðaþjónustu-
fyrirtæki geti stundað viðskipti við 
okkur umsvifalaust,“ segir Davíð. 
„Auk þess höfum við notað sterka 
stöðu markaðstorgsins til að koma 
í veg fyrir of mikla samþjöppun og 
einokun á markaðinum með því að 
koma smærri og meðalstórum fyrir-
tækjum á framfæri.“

Þá segir Davíð fyrirtækið stefna að 

því að sækja inn á erlenda markaði.
„Við vinnum nú að því að taka 

saman gögn til að ákveða hvar það 
verður. Hugbúnaðurinn og við-
skiptahugmyndin voru sannreynd á 
Íslandi og við höfum mikla trú á því 
að þetta muni gefa góða raun annars 
staðar í heiminum,“ segir Davíð.

Stærstu hluthafar í Guide to Ice-
land eru Ingólfur Abraham Shahin 
með 55,3 prósenta hlut í gegnum 
félagið Djengis, Iurie Belegurschi 
með 18,5 prósent í gegnum Aurora 
Capital og Xiaochen Tian með 9,2 
prósent í gegnum Chenchen.
thorsteinn@frettabladid.is

Fyrirtækið Guide to Iceland 
greiðir 600 milljóna króna arð

Bókunarfyrirtækið Guide to Iceland hefur notið góðs af stríðum straumi ferðamanna til Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Guide to Iceland sem 
rekur markaðstorg fyrir 
íslensk ferðaþjónustu-
fyrirtæki hagnaðist um 
676 milljónir króna á 
síðasta ári. Tekjuvöxtur 
fyrirtækisins nam 70 
prósentum á milli ára. 
Vinna að því að fara í út-
rás með hugbúnaðinn. 

Höfum við notað 

sterka stöðu mark-

aðstorgsins til að koma í veg 

fyrir of mikla samþjöppun 

og einokun á markaðinum. 

Davíð Ólafur Ingimarsson, fjármála-
stjóri og aðstoðarforstjóri

VEÐUR Óvenjuhlýtt loft fór yfir land-
ið í gær og mældist hitinn víða yfir 20 
gráðum. Hæst fór hitinn í 24,7 gráður 
á Patreksfirði. Á höfuðborgarsvæð-
inu varð hann mestur 23,1 gráða.

Þrumuveður var á Suðvesturlandi 
fyrri partinn og einnig fyrir norðan 
síðdegis. Þar laust eldingum niður.

„Það verður áfram milt loft og 
austlægar átti næstu daga,“ segir 
Hrafn Guðmundsson, veðurfræð-
ingur hjá Veðurstofu Íslands. „Lægðir 
koma yfir landið þannig að það mun 
rigna eitthvað. Það verður meira og 
minna skýjað á landinu öllu á morg-
un og hitinn verður mestur vestan til, 
eitthvað í kringum 18 gráður.“

Á miðvikudag segir Hrafn aðra 
lægð koma með úrkomu austan til á 
landinu. Besta veðrið verður þá suð-
vestanlands, segir hann. – tfh

Hitinn hæstur á 
Patreksfirði

Á Klambratúni. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Ég er að bjóða mig 

fram sem tals-

mann ákveðinna 

hugmynda og til 

eflingar stöðu neyt-

enda alls staðar í 

íslensku þjóðlífi.

Jakob S. Jónsson, leiðsögu-
maður og leikstjóri
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SLÖKKTU Á
EYÐSLUNNI OG

KVEIKTU Á
SPARNAÐINUM

FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.isA
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Mitsubishi Outlander PHEV er glæsilega hannaður, rúmgóður og háþróað fjórhjóladrifið kemur þér lengra allt árið. 
Þú getur ekið á hreinni íslenskri orku svo að bíllinn verður sparneytnari og umhverfisvænni. Outlander PHEV var vinsælastur í flokki 
jeppa og jepplinga árið 2017. Nú fylgir 350.000 kr. sumarauki ásamt hleðslustöð að verðmæti 150.000 með öllum nýjum 
Mitsubishi Outlander PHEV bílum keyptum hjá HEKLU. Slökktu á eyðslunni og kveiktu á sparnaðinum í nýjum 
Outlander PHEV. Hlökkum til að sjá þig!

Outlander Instyle PHEV
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

5.490.000 kr.

Mitsubishi PHEV kemur þér inn í framtíðina

Sumarauki og hleðslu-

stöð að verðmæti

500.000kr. fylgir!



Spjöld sögunnar

Skilaboðin voru margvísleg er fjölmenni gekk í áttundu Druslugöngunni í Reykjavík á laugardag. Tilgangurinn er að valdefla þolendur kynferðis-
ofbeldis, og að „skila skömminni“ til geranda. „Eftir #MeToo höfum við séð hvað kynbundið og kynferðislegt ofbeldi er rótgróið í samfélaginu,“ sagði 
Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Bachmann, ein skipuleggjenda göngunnar, við Fréttablaðið. Druslur gengu einnig á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

STJÓRNSÝSLA  Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála (ÚUA) 
hefur fellt úr gildi byggingarleyfi 
sem byggingarfulltrúi Reykjavíkur-
borgar veitti eigendum lóðanna 
Dunhaga 18-20.

Á fundi í upphafi árs samþykkti 
byggingarfulltrúinn leyfi til að 
byggja inndregna hæð ofan á 
núverandi hús á Dunhaga 18-20 og 
viðbyggingu við fyrstu hæð húss-
ins og kjallara. Þá var veitt leyfi til 
að koma lyftu fyrir utan á húsinu. 
Íbúðir í húsinu hefðu verið gerðar 
smærri en þeim hefði fjölgað úr átta 
í tuttugu við breytinguna. Mistök 
urðu við afgreiðsluna og var erindið 
afgreitt að nýju óbreytt í mars.

Fyrirhuguð breyting var kynnt 
eigendum í nágrenninu með 
grenndarkynningu. Eigendur Tóm-
asarhaga 32 og Hjarðarhaga 27 og 
44 sættu sig ekki við þetta og kærðu 
málið til ÚUA.

Í niðurstöðu ÚUA segir að fyrir-

huguð breyting feli í sér 77 pró-
sent aukningu á nýtingarhlutfalli 
lóðarinnar að Dunhaga. Slíkt teljist 
umtalsverð frávik frá byggðar-
mynstri svæðisins. Því væri ekki 
nægilegt að kynna málið með 
grenndarkynningu heldur þyrfti að 
breyta aðalskipulagi. Leyfið var því 
fellt úr gildi. – jóe

Byggingarleyfi á Dunhaga fellt úr gildi vegna stórtækra breytinga
Leyfi hafði verið gefið 

fyrir að fjölga íbúðum á  

Dunhaga 18-20 úr átta í 

tuttugu. Nágrannar sættu  

sig ekki við það og kærðu 

veitingu leyfisins.

 Íbúðum í húsinu hefði fjölgað úr átta í tuttugu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

BANDARÍKIN Donald Trump Banda-
ríkjaforseti hótar því að leyfa 
alríkinu að loka styðji demókratar 
á þinginu ekki tillögur hans í inn-
flytjendamálum. Þar á meðal er 
fjármögnun hins umdeilda veggjar 
milli landamæra Bandaríkjanna og 
Mexíkó sem Trump hafði lofað að 
Mexíkóar myndu borga fyrir.

Þetta yrði í þriðja sinn á árinu 
sem alríkinu yrði lokað. Eftir deilur 
Trumps við demókrata í janúar 
síðastliðnum, sem snerust aðallega 
um réttindi ólöglegra innflytjenda, 
náðist ekki samkomulag um fram-
lengingu á fjárlögum til að tryggja 
rekstur ýmissa ríkisstofnana.

Þá varð tímabundin lokun á fjár-
framlögum til alríkisstofnana í 
febrúar sem öldungadeildarþing-
maðurinn Rand Paul knúði fram til 
að mótmæla vaxandi skuldasöfnun 
alríkisins.

Bandaríska fulltrúadeildin sam-
þykkti í mars frumvarp sem tryggir 
fjármögnun alríkisins út september. 
– sar

Hótar lokun 
alríkisins vegna 
innflytjenda

Donald Trump. NORDICPHOTOS/GETTY

SIMBABVE Robert Mugabe, fyrrver-
andi forseti Simbabve, lýsti því yfir í 
gær að hann myndi ekki styðja fyrr-
verandi samflokksmenn sína í Zanu-
FP flokknum í kosningunum sem 
fram fara í landinu í dag. Þá verður 
kosinn nýr forseti auk þess sem kosið 
verður til beggja deilda þingsins.

Mugabe hefur ekkert komið fram 
opinberlega síðan herinn steypti 
honum af stóli í nóvember síðast-
liðnum. Hinn 94 ára gamli Mugabe 
styður MDC, sem er stærsti stjórnar-
andstöðuflokkurinn. Forsetafram-
bjóðandi MDC er hinn fertugi Nel-
son Chamisa.

Á óvæntum fundi með blaða-
mönnum sagðist Mugabe ekki geta 
kosið sinn gamla flokk né þá sem 
væru við völd þar sem þeir hafi 
valdið sér miklum kvölum. Frétta-
skýrendur telja óljóst hvaða áhrif 
þetta óvænta útspil Mugabe hafi á 
niðurstöður kosninganna.

Meðal þess sem kom fram hjá 

Mugabe var að hann telur að herinn 
hafi framið valdarán í nóvember. 
Þá sakar hann herinn um að brjóta 
niður lýðræðið. Hann sagði einnig að 
ekkert væri hæft í þeim ásökunum 
að hann hefði ætlað að láta eigin-
konu sína, Grace Mugabe, taka við 
forsetaembættinu.

Emmerson Mnangagwa, sem 
kemur úr Zanu-FP flokknum, hefur 
setið sem forseti frá því að Mugabe 
lét af völdum. Búist er við að baráttan 
muni standa milli hins 75 ára gamla 
starfandi forseta og Chamisa.

Kannanir þykja óáreiðanlegar en 
samkvæmt þeim hefur sitjandi for-
seti örlítið forskot á Chamisa. Alls 
eru tuttugu og þrír frambjóðendur í 

framboði í forsetakosningunum.
Mnangagwa var áður einn nán-

asti samstarfsmaður Mugabe. Hann 
sakar Chamisa um að hafa gert sam-
komulag við Mugabe. Hann segir að 
þeir sem kjósi Chamisa séu í raun að 
kjósa Mugabe. Valkosturinn sé nýtt 
Simbabve undir forystu sinni og 
ZANU-PF flokksins.

Rúmlega 5,6 milljónir Simbabve-
búa hafa skráð sig á kjörskrá og er 
tæpur helmingur þeirra 35 ára eða 
yngri. Ljóst er að næsta forseta lands-
ins bíða ærin verkefni en landið 
glímir við ýmis alvarleg vandamál í 
kjölfar 37 ára valdatíðar Mugabe.

Skortur er á fjárfestingum, 
mennta- og heilbrigðiskerfið er sagt 
í molum auk þess sem atvinnuleysi 
er gríðarlegt. Þannig er því jafnvel 
haldið fram að um 90 prósent séu 
án vinnu sem leitt hefur til þess að 
margir hafa yfirgefið landið og leitað 
vinnu í Suður-Afríku. 
sighvatur@frettabladid.is

Mugabe snýr baki við gömlum félögum
Forseta- og þingkosningar fara fram í Simbabve í dag. Þetta eru fyrstu kosningarnar sem haldnar eru eftir að Robert Mugabe var steypt af 
stóli í nóvember á síðasta ári eftir 37 ára valdatíð. Mugabe, sem er 94 ára, styður ekki fyrrverandi samflokksmenn sína í kosningunum.

Robert Mugabe, sem var forseti Simbabve í 37 ár, styður ekki fyrrum sam-
herja sína í kosningunum sem fram fara í dag. 

77%
prósenta aukning varð á 

nýtingarhlutfalli á Dunhaga.

Fréttaskýrendur telja 

óljóst hvaða áhrif þetta 

óvænta útspil Mugabe hafi á 

niðurstöður kosninganna.
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Fatnaður 20 til 70% afsl.

Svefnpokar 20 % afsl.

Göngu-og götuskór 20 til 60% afsl.

Bakpokar 20 til 50% afsl. 

Tjöld 20 til 50% afsl.

Bergans merino ull 50% afsl.

Pottasett og eldunar 

búnaður 20 til 65%
 og margt fleira...

Allt aðAllt að

lÍs en ku

ALPARNIR
s
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Það þarf þó 

að gæta sín á 

því hvernig 

hlutir eru 

sagðir og 

gífuryrði 

missa auð-

veldlega 

marks.

 

Slys eru ekki 

skipulögð, 

þau gerast 

óvart. Skipu-

lagsslysin eru 

hins vegar 

áformuð, 

undirbúin og 

jafnvel 

þvinguð í 

gegn.

Fyrr í þessum mánuði birtist ljósmynd 
sem fór víða af forsætisráðherra Íslands, 
Katrínu Jakobsdóttur, á leiðtogafundi 
NATÓ. Hún stóð ekki langt frá Donald 
Trump Bandaríkjaforseta og Recep 
Erdogan, forseta Tyrklands, en hvorugur 

þeirra hefur áunnið sér traust umheimsins fyrir 
mildi, mannúð og víðsýni. Á myndinni stóð Katrín 
með hendur fyrir aftan bak og augun voru lukt, það 
var líkt og hún beindi þeim í uppgjöf til himna og 
væri að biðja æðri máttarvöld að losa sig sem fyrst 
undan þeim félagsskap sem hún var komin í.

Myndin endurspeglar ágætlega að í pólitík þarf oft 
að gera fleira en gott þykir. Forystumaður í stjórn-
málum þarf að eiga fjölmarga fundi, þar á meðal 
með fólki sem hefur ekki sérlega geðslegar skoðanir. 
Sjálf gerir Katrín sér býsna góða grein fyrir þessu, og 
nýlega hafði hún orð á því að nýtt pólitískt landslag 
blasi við hjá ýmsum nágrannaþjóðum okkar, en þar 
eiga góðu gengi að fagna flokkar sem gera út á andúð 
í garð innflytjenda og flóttamanna. Forsætisráðherra 
nefndi nokkrar þjóðir: Danmörku, Svíþjóð, Noreg, 
Ungverjaland og Pólland og hefði auðveldlega getað 
nefnt fleiri. Mjög færist í vöxt víða um heim að kjós-
endur leiði til áhrifa flokka með vafasöm stefnumál. 
Jafn hryggilegt og það nú er þá verða Íslendingar og 
íslenskir ráðamenn að eiga samskipti og samstarf 
við þessar þjóðir. Það er varla í boði fyrir Íslendinga 
að afþakka alþjóðlegt samstarf og skrópa á stórfundi 
vegna þess að þar sé að finna of marga fulltrúa sem 
hafa óboðleg viðhorf í ýmsum málun. Það býður 
einungis upp á einangrun. Þetta þýðir samt ekki að 
kinka eigi kolli við illum gjörðum. Skilaboðum er 
hægt að koma á framfæri í ræðu, riti og einkasam-
tölum. Svo er annað mál hvort mark er tekið á þeim.

Það þarf þó að gæta sín á því hvernig hlutir eru 
sagðir og gífuryrði missa auðveldlega marks. Það var 
til dæmis ekki ástæða til að ræða um Piu Kjærsgaard 
og Adolf Hitler nánast í sömu setningu eins og 
Pírati einn gerði í sjónvarpsfréttum á dögunum. 
Kjærsgaard hefur vissulega sagt ýmislegt forkastan-
legt um múslima. Hún hefur hins vegar ekki boðað 
útrýmingu þeirra og ekki beitt sér fyrir byggingu 
þrælkunarbúða. Pia Kjærsgaard er ekki fulltrúi 
góðra viðhorfa en hún er samt ekki í liði með Adolf 
Hitler.

Útlendingaandúð grasserar víða um heim og það 
á að berjast gegn henni. Það gagnast hins vegar ekki 
umræðunni þegar orðinu „útlendingaandúð“ er 
klínt á fólk sem er engan veginn þannig innstillt. 
Það er til dæmis fjarska undarlegt þegar það er gefið 
í skyn eða sagt berum orðum að þeir Íslendingar 
sem vilja sporna við því að erlendir auðmenn kaupi 
hér upp heilu landssvæðin séu haldnir útlendinga-
andúð. Þetta sama fólk vill heldur ekki að íslenskir 
auðmenn komist upp með að eigna sér heilu svæðin 
hér á landi, sem jafngildir ekki því að það hatist við 
auðmenn. Þetta ætti hver maður að skilja – og hana 
nú!

Vonda fólkið

Skipulagsslys“ er orð sem iðulega er notað til að lýsa 
því þegar ráðist hefur verið í framkvæmdir sem 
reynast það gallaðar að augljóslega hefði mátt gera 

betur og forðast tjónið sem af hlaust. Sjaldnast er orðið 
þó réttnefni því slys eru ekki skipulögð, þau gerast óvart. 
Skipulagsslysin eru hins vegar áformuð, undirbúin 
og jafnvel þvinguð í gegn þrátt fyrir andstöðu og ótal 
varnaðarorð. Ef skynsemi réði för gæti svo ótal margt 
verið betra í samfélaginu, hlutir sem hafa veruleg áhrif á 
umhverfi og lífsgæði landsmanna.

Hvernig stendur á því að aftur og aftur virðist engu 
máli skipta hversu augljósir gallarnir eru, áfram er unnið 
að skipulagsmistökum eða því að viðhalda meingölluðu 
fyrirkomulagi? Ekki bara í hinum eiginlegu skipulags-
málum heldur á ótal sviðum stjórnmálanna.

Hvernig stendur á því að áfram er unnið að byggingu 
nýs Landspítala við Hringbraut þrátt fyrir að engin af 
forsendum ákvörðunarinnar eigi lengur við og bent hafi 
verið á ótal kosti þess að byggja á nýjum stað?

Hvernig stendur á því að áfram er unnið að því að 
rústa því litla svæði sem talist gat „gamli bærinn“ í 
höfuðborg Íslands og byggja þar risavaxna kassa sem 
ættu betur heima alls staðar annars staðar?

Hvernig stendur á því að stjórnvöld nýta ekki einstakt 
tækifæri til að endurskipuleggja fjármálakerfi landsins 
svo það geti virkað í þágu almennings og fyrirtækja á 
Íslandi?

Meginþorri almennings gerir sér grein fyrir að það 
væri hægt að gera miklu betur á öllum þessum sviðum 
og ótalmörgum öðrum. Hvers vegna ræður ekki vilji 
almennings? Hvers vegna virkar lýðræðið ekki? Ástæðan 
er sú að það skortir pólitíska forystu. Of margir stjórn-
málamenn veigra sér við að stjórna. Í stað þess að fram-
kvæma lausnir í samræmi við vilja kjósenda er „kerfinu“ 
eftirlátið að stjórna sér sjálft og gera hlutina áfram eins. 
Kerfið er sjaldnast hrifið af breytingum. Það er í eðli þess 
að halda áfram á sömu braut.

Það væri hægt að breyta ótrúlega mörgum hlutum til 
hins betra ef hinn skynsami meirihluti fengi að ráða (þ.e. 
lýðræðið). Til þess þurfa stjórnmálamenn bara að þora 
að taka ákvarðanir og stjórna.

Hið stjórnlausa kerfi

Sigmundur 
Davíð Gunn-
laugsson
formaður Mið-
flokksins

Einstök frysting
Hart var tekist á um launaþróun 
í landinu í gærkvöld á Face-
book-þræði á vegg blaðamanns-
ins Jakobs Bjarnars Grétarssonar 
á Vísi. Jakob lagði út með því að 
segja ábyrgð stjórnmálamanna 
mikla ef allt „færi í klessu“ við 
næstu kjarasamninga. Vísaði 
hann til hækkana kjararáðs á 
launum þingmanna. Brynjar 
Níelsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokks, svaraði því til að 
þingmenn hefðu verið lækkaðir 
í launum 2009 og laun þeirra 
fryst í nokkur ár. „Sama gilti 
ekki um aðra,“ skrifaði Brynjar 
við dræmar undirtektir þeirra 
sem tóku þátt í umræðunni. 
„Haugur af stéttum sem tók á sig 
launalækkanir eftir hrunið til að 
lágmarka uppsagnir og aðlaga 
sig að breyttum veruleika,“ sagði 
til dæmis Þórður Snær Júlíusson, 
ritstjóri Kjarnans.

Auglýsingatrix
Reykvíkingar fengu í gær smjör-
þefinn af veðrinu alls staðar 
annars staðar í heiminum en 
hér. Í nokkrar klukkustundir fór 
hitinn upp fyrir tuttugu gráður 
og sólin skein í þrjú korter eða 
svo. Helst minnti þessi viðburð-
ur á það sem kallað er „trailer“ úr 
bíómynd, örstutt sýnishorn. Ef 
menn vissu ekki betur gætu þeir 
haldið að uppákoman hafi verið 
auglýsingatrix ferðaskrifstofa 
sem selja flug til landa þar sem er 
almennilegt veður.
gar@frettabladid.is
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Það er ótvírætt orsakasamhengi 

milli öfgakenndra veðurtilbrigða 

– eins og banvæns hita, fellibylja, 

brjálaðra storma og hrikalegra 

rigninga – og gróðurhúsaloft-

tegunda.

ífrí heimsending 
á fartölvum 

á elko.is

68.161
verð áður: 84.995

ACERACER
SWIFS T 3 FARTÖLVA
ACNXGNUED011

AÐEINS
20 STK. 

AÐEINS
70 STK. 

AÐEINS
60 STK. 

hátalara og stefnuljósum
livall snjallhjálmar meðálmar með

-30%

-30%

-25%

-25%

16.995
verð áður: 24.995

RADIONETTE
FM/DAB+/BT ÚTVARP
RMEMPDB16E RMEMPDW16E RMEMPDWO16E

BOSBOSCH
ÞVOTÞV TAVÉL
WAT284E9SN

verð áður: 84.995er hafin!
útsalanútsalan

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG Á fimmtudaginn var ég staddur 
í London með konu minni og 
börnum. Það var heitasti dagur 

ársins. Hitinn fór upp í 36 gráður. Í 
slíkum hita inni í miðri stórborg er ekki 
beinlínis hægt að segja að maður njóti 
sólarinnar. Maður reynir frekar að forð-
ast hana. Maður sækir í loftræstingu 
verslananna. Í neðanjarðarlestinni 
hefði maður allt eins getað reynt að 
snúa ferðinni upp í sauna. Setið með 
handklæði utan um sig miðjan, svitnað 
og spjallað við fólkið.

En ég las frekar The Guardian á milli 
þess sem ég notaði The Guardian sem 
blævæng. Í blaðinu var greinaflokkur 
um einmitt þetta: Þennan óskaplega 
hita. Veðrið. Því var haldið fram með 
rökum, og vitnað í vísindasamfélagið, 
að við séum nú – jarðarbúar – að upp-
lifa nákvæmlega það sem spáð hefur 
verið að myndi gerast. Gróðurhúsa-
áhrifin eru skollin á af fullum krafti.

Hiti og dauðsföll
Áhrifin eru að birtast okkur sem meiri 
öfgar í veðurfari. Við lesum fréttir af 
óskaplegum hita á Norðurlöndum. 
Skógar brenna í Svíþjóð, jafnvel norðan 
við heimsskautsbaug sem er fáheyrt. 
Skraufþurr gróður í Grikklandi logar 
líka og afleiðingarnar eru skelfilegar. 
Fólk deyr. Í Kaliforníu loga líka eldar. 
Í Japan hafa um 23 þúsund manns 
þurft að leggjast inn á spítala vegna 
hitans. Um 90 manns hafa látið lífið 
út af hitanum í Japan síðan í maí. Við 
Tókýo mældist hitinn um 42 gráður 
einn daginn. Í Alsír hefur verið sett nýtt 
afrískt hitamet þegar hitinn fór í 52,3 
gráður. Í Kanada deyr fólk út af hita. Í 
Reykjavík rignir bara og rignir. Reyndar 
var hitabylgja í nokkrar klukkustundir 
í gær, þegar hitinn fór yfir 20 gráður. 
En svo átti að bresta á með þrumuveðri 
jafnvel seinnipartinn, þegar þetta er 
skrifað.

Öfgar í veðri sem sagt. Oft með til-
heyrandi stórskaða og dauðsföllum. 
Þetta er það sem er að gerast. Spurn-
ingin sem blasir við er sú hvort fólk telji 
almennt að það sé ástæða til að hafa 
áhyggjur af þessu, eða er þetta bara allt 
í sóma? Er veðrið ekki alltaf einhvern 
veginn hvort sem er? Getum við ekki 
aðlagast þessu eins og öðru?

Tvenn viðbrögð
Kannanir hafa sýnt, til dæmis í Bret-
landi, að mikill meirihluti fólks – um 
tveir þriðju úrtaks – trúir því að 
gróðurhúsaáhrifin og hlýnun jarðar sé 

raunverulega að gerast. Hins vegar sýna 
sömu kannanir að einungis um 25% 
aðspurðra hafa af því miklar áhyggjur. 
Þetta er auðvitað svolítið merkilegt, 
en líka skiljanlegt. Oft hafa gárungar 
grínast með það á Íslandi, að hér mætti 
alveg hlýna pínulítið og því fínt að fá 
þessi gróðurhúsaáhrif. Það yrði bara 
huggulegt. Sama umræða hefur átt sér 
stað í Bretlandi. Þar hefur fólk aldeilis 
mátt búa við ömurleg, köld rignar-
sumur í gegnum tíðina. Mörgum finnst 
hitinn undanfarið miklu skemmtilegri 
og góður fyrir ferðaþjónustuna.

Niðurstaðan í Guardian er athyglis-
verð. Í rauninni þurfa viðbrögð 
jarðarbúa við þessari þróun að vera 
af tvennum toga. Annars vegar þarf 
fólk að aðlagast breyttum veruleika. 
Öfgakenndar hitasveiflur verða tíðari. 
Það þarf augljóslega til dæmis í London 
að gera eitthvað í loftræstingunni í 
neðanjarðarlestunum. Það þarf að 
endurskoða hvernig frárennslismálum 
í byggingum er háttað og hvernig hús 
eru einangruð. Og hitt er svo alveg 
rétt að sums staðar er hægt að njóta 

lífsins í meiri hita og sleikja sólina í 
auknum mæli. En þó svo aðlögunin 
verði að eiga sér stað, þá má alls ekki 
missa sjónar á hinu: Þetta er vegur til 
helvítis. Ef gróðurhúsaáhrifin fengju að 
halda áfram óáreitt eins og til dæmis 
forseti Bandaríkjanna vill, yrðu áhrifin 
hrikaleg.

Reykingar og jarðsprengjur
Í úttekt Guardian er þetta útskýrt ágæt-
lega. Gróðurhúsaáhrifin virka í raun og 
veru eins og reykingar virka á lungun, 

sagði einn vísindamaður þar. Reykingar 
geta valdið banvænu lungnakrabba-
meini, en fólk getur líka fengið krabba-
mein af öðrum völdum. Orsakasam-
hengi milli reykinga og krabbameins er 
hins vegar ótvírætt. Gróðurhúsaáhrifin 
virka svipað. Það er ótvírætt orsaka-
samhengi milli öfgakenndra veðurtil-
brigða – eins og banvæns hita, fellibylja, 
brjálaðra storma og hrikalegra rigninga 
– og gróðurhúsalofttegunda. Ef við 
viljum reyna að afstýra því að veður 
verði svo válynd að við ráðum varla við 
búsetu á jörðinni lengur, þá verðum 
við semsagt að hætta að reykja. Og það 
verður að gerast hratt.

Annar lýsti ástandinu með annarri 
líkingu. Hann sagði það ekki beinlínis 
rétt að jarðarbúar væru að stefna fram 
af hengiflugi, heldur væri önnur líking 
betri: Við erum komin inn á jarð-
sprengjusvæði. Og jarðsprengjunum 
fjölgar eftir því sem við göngum lengra 
inn á svæðið. Í þannig stöðu er skyn-
samlegt að gera tvennt: Panikera ekki. 
En afdráttarlaust líka: Snúa við. Og það 
strax.

Jörðin, við og veðrið

 MYND/HEIÐA HALLDÓRSDÓTTIR                          

 

Er veðrið ekki 

alltaf ein-
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BOBOSBOSE, 7 sæta, dísil, sjálfskiptur.
RENAULT GRAND SCENIC

Listaverð: 5.290.000 kr.

Sérkjör: 4.690.000 kr.
600.000 kr.
ÞÚ SPARAR

nnsk.sk.AceAcentataa, dísií l, fjójórhjóladr.dr , b, beinein
NISSAN QASHQAI

000 kr.kr.krkrLisLisLisListavtavtavtaverðerðerðerð: 4: 44: 4.69.69.69.690.00.00 00.000000000

Sérkjör: 4.190.000 kr.
500.000 kr.
ÞÚ SPARAR

Premium, bensín, sjálfskiptur, fjórhjóladrif.
SUBARU FORESTER 

Listaverð: 4.990.000 kr.

Sérkjör: 4.490.000 kr.
500.000 kr.
ÞÚ SPARAR

Style, bensín, sjálfskiptur.Style bensín sjálfskiptur
HYUNDAI i30

Listaverð: 4.240.000 kr.

Sérkjör: 3.880.000 kr.
360.000 kr.
ÞÚ SPARAR

Zen, dísil, beinskiptur.
RENAULT MEGANE SP. TOURER

Listaverð: 3.250.000 kr.

Sérkjör: 2.990.000 kr.
260.000 kr.
ÞÚ SPARAR
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ENGINN BIÐTÍMI!
TIL AFHENDINGAR 

STRAX!

KJARABÍLAR

Bose, dísil, beinskiptur, fjórhjóladrif.
RENAULT KADJAR

Listaverð: 4.990.000 kr.

Sérkjör: 4.490.00 kr.
500.000 kr.
ÞÚ SPARAR

Acenta+, fjórhjóladrifinn, dísil, ssk.
NISSAN NAVARA

Listaverð: 6.990.000 kr.

Sérkjör: 6.350.000 kr.
640.000 kr.
ÞÚ SPARAR

5/7 sæta, rafmagn, sjálfskiptur.
NISSAN e-NV200

Listaverð: 4.090.000 kr.

Sérkjör: 3.390.000 kr.
700.000 kr.
ÞÚ SPARAR

Fjórhjóladrifinn, dísil, sjálfskiptur, reynsluakstursbíll.
BMW X1

Listaverð: 8.200.000 kr.

Sérkjör: 6.790.000 kr.
1.410.000 kr.
ÞÚ SPARAR

PrePremiumium, m fjój rhjrhjólaóladridrifinnfinn, d, dísil, , beibeinsknskns ..
HYUNDAI TUCSON

LisLL tavtavtavaverðerðerðð:66:6.6 290290290.00.00.00. 0 k0 k0 r.r

Sérkjör: 5.290.000 kr.
1.000.000 kr.
ÞÚ SPARAR



ÍBV - KA 2-1 
0-1 Bjarni Mark Antonsson (22.), 1-1 Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson (26.), 2-1 Shahab Zahedi 
Tabar (53.).

Nýjast

Pepsi-deild karla

Víkingur - Stjarnan 0-4 
0-1 Þorsteinn Már Ragnarsson (1.), 0-2 
Eyjólfur Héðinsson (21.), 0-3 Hilmar Árni 
Halldórsson (vítaspyrna) (38.), Hilmar Árni 
Halldórsson.  

GOLF Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, átti góðan 
lokasprett þegar hann spilaði loka-
hringinn á Porsche Europe an 
Open-golf mót inu sem er hluti af 
Evrópumótaröðinni en leikið var í 
Hamborg í Þýskalandi um helgina.

Birgir Leifur fékk þrjá fugla á síð-
ustu fjórum holum vallarins á loka-
hringnum sem hann lék á 71 höggi 
eða einu höggi undir pari vallarins.

Hann lék fyrsta hringinn á pari, 
náði sínum besta árangri á öðrum 
hring sem hann lék á tveimur högg-
um undir pari en fataðist svo flugið á 
þriðja hring sem hann lék á þremur 
höggum yfir pari.

Birgir lék því 
samtals á pari 
v a l l a r i n s 
og  hafnaði í 
48.-54.  sæti 
á mótinu. 
– hó

Birgir Leifur 
náði góðum 
lokaspretti

HANDBOLTI Ísland hafnaði í sjöunda 
sæti á Evrópumótinu í handbolta 
karla skipuðu leikmönnum 20 ára 
og yngri sem lýkur í Celje í Slóven-
íu í dag. Íslenska liðið bar sigur úr 
býtum gegn Serbíu, 30-27 í leiknum 
um sjöunda sætið. Sigurinn tryggir 
liðinu sæti á heimsmeistaramótinu 
sem fram fer á Spáni á næsta ári.

Pétur Árni Hauksson var 
atkvæðamestur hjá Íslandi með níu 
mörk, Friðrik Hólm Jónsson kom 
næstur með sex mörk og Arnar Guð-
mundsson þar á eftir með fjögur. 
Birgir Már Birgisson skoraði þrjú 
mörk, Sveinn Jóhannsson og Orri 
Þorkelsson tvö mörk hvor og Sig-
þór Gunnar Jónsson, Úlfur Kjartans-
son, Elliði Snær Viðarsson og Andri 
Scheving sitt markið hver. – hó

Fínn árangur 
hjá íslenska 
liðinu á EM

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR ÍR varði bikar-
meist aratitil sinn í frjáls um íþrótt-
um eft ir æsispennandi baráttu liðsins 
gegn FH, en þetta var í 52. skiptið sem 
bikar meist ara mótið er haldið og fór 
það fram í Borg ar nesi að þessu sinni.

ÍR fékk sam an lagt 116 stig í heild-
ar keppn inni, en liðið fékk þrem ur 
stig um meira en FH sem varð í öðru 
sæti. Breiðablik hafnaði síðan í þriðja 
sæti með 91 stig.

FH varð bikar meist ari í kvenna-
flokki, en liðið fékk 64 stig og hafði 
betur á móti ÍR sem náði í 58 stig . 
Breiðablik hafnaði í þriðja sæti með 
52 stig.

ÍR bar hins vegar sigur úr býtum 
í karlaflokki með 58 stigum gegn 
49 stigum FH-liðsins. UMSS, Ung-
menna sam band Skaga fjarðar, hafn-
aði í þriðja sæti í karla flokki með 41 
stig.

Guðni Val ur Guðna son, kúlu-

varpari úr ÍR, bætti persónulegt 
met sitt þegar hann kastaði kúlunni 
17,37 metra. Thelma Lind Kristjáns-
dótt ir, kringlukastari úr ÍR, sem varð 
nýverið Íslandsmeistari í greininni 
vann sannfærandi sig ur með kasti 
upp á 49,67 metra.

Tiana Ósk Whitworth, hlaupari 
úr ÍR, kom fyrst í mark í 100 metra 
hlaupi og Guðbjörg Jóna Bjarna dótt-
ir, Evr ópu meist ari 18 ára og yngri í 
100 metra hlaupi, vann 400 metra 
hlaupið. – hó

ÍR varði titil sinn eftir harða rimmu við FH

ÍR-ingar fagna hér bikarmeistaratitli sínum sem liðið vann eftir spennandi 
keppni við FH í Borgarnesi um nýliðna helgi. MYND/GUNNLAUGUR JÚLÍUSSON

Góður árangur kvenna-

liðs FH dugði ekki til að velta 

ÍR af stalli á bikarmeistara-

mótinu í Borgarnesi um 

helgina. ÍR-ingar hafa orðið 

bikarmeistarar í frjálsum 

íþróttum tvö ár í röð. 

Birgir Leifur Haf-
þórsson lék fínt 
golf á móti sem 
haldið var í Þýska-
landi um helgina, 
einkum og sér í lagi 
á lokaholunum á 
síðasta hringnum.  
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GOLF Guðrún Brá Björgvinsdóttir, 
atvinnukylfingur úr Golfklúbbnum 
Keili, varð Íslandsmeistari í fyrsta 
skipti þegar hún stóð uppi sem 
sigurvegari á mótinu sem haldið 
var í Vestmanneyjum um helgina. 
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og 
Valdís Þóra Jónsdóttir, sigurvegarar 
síðustu tveggja ára, voru ekki með 
að þessu sinni vegna verkefna sinna 
erlendis og golfspekingar spáðu því 
að nú væri komið að Guðrúnu Brá 
að vinna titilinn.

Hún stóðst þær væntingar með 
glæsibrag, en hún hafði forystu allt 
frá því að fyrsta keppnisdegi lauk 
og til enda. Fyrsta hringinn lék hún 
á 70 höggum sem er par vallarins, 
annan hringinn á fimm höggum 
yfir pari, þann þriðja á tveimur 
höggum yfir pari og fjórða og síð-
asta  á einu  höggi  yfir pari. Guð-
rún  kórónaði góða frammistöðu 
sína um helgina með því að tryggja 
sér fugl á lokaholunni með einkar 
laglegri vippu í brekku rétt utan 
flatar.

Guðrún Brá er að feta í fótspor 
föður síns, Björgvins Sigurbergsson-
ar, sem varð Íslandsmeistari fjórum 
sinnum árin 1995, 1999, 2000 og 
síðast árið 2007. Þau eru fyrstu feðg-
inin sem tekst að standa uppi sem 
sigurvegarar á Íslandsmóti.  

„Það er yndisleg tilfinning að 
verða Íslandsmeistari og þægilegt 
að hafa loksins náð að standa uppi 
sem sigurvegari á þessu móti. Það 
var mjög gaman að spila hérna í 
Vestmannaeyjum um helgina þó 
svo að veðrið hafi aðeins sett strik 
í reikninginn á öðrum og þriðja 
degi. Aðstæður voru fínar í dag og 
ég náði að spila fínt golf og sigla sigr-
inum heim. Nú ætla ég að vera í viku 
hér heima og slaka á, en fer svo út 
í næstu viku og hef seinni hlutann 
á keppnistímabilinu á LET Access-
mótaröðinni,“ sagði Guðrún Brá kát 
í samtali við Fréttablaðið.

Meiri spenna var í karlaflokki, en 
þar börðust Axel Bóasson, atvinnu-
kylfingur úr Golfklúbbnum  Keili, 
Björn Óskar Guðjónsson, afrek-
skylfingur úr Golfklúbbnum í Mos-
fellsbæ, og Haraldur Franklín Magn-

ús, atvinnukylfingur úr Golfklúbbi 
Reykjavíkur, um Íslandsmeistara-
titilinn. Axel og Björn Óskar 
voru við toppinn frá fyrsta keppnis-
degi, en Haraldur Franklín bland-
aði sér í toppbaráttunna með því 
að slá vallarmetið þegar hann fór 
annan hringinn á 62 höggum og sló 
þar með 16 ára gamalt met Helga 
Dans Steinssonar.  

Axel og Björn Óskar héldust 
hönd í hönd allt fram á lokaholu 
og Haraldur Franklín andaði ofan 
í hálsmálið á þeim allt fram á loka-
holuna. Það voru tveir fuglar á 14. 
og 15. holu á lokahringnum sem 
lögðu grunninn að Íslandsmeistara-
titli Axels. Þegar yfir lauk hafði Axel 
farið hringina fjóra á 12 höggum 
undir pari vallarins, Björn Óskar á 
tíu höggum undir pari og Haraldur 

Franklín á níu höggum undir pari. 
Axel varði þar af leiðandi titil sinn, 
en hann hefur alls orðið Íslands-
meistari þrisvar sinnum. Þar áður 
varð hann meistari árið 2011.

„Það var mikil spenna frá upphafi 
til enda og ég er gríðarlega ánægður 
með að hafa náð að landa þessu. 
Björn Óskar og Haraldur Franklín 
veittu mér harða keppni og það var 
ljúf tilfinning þegar þetta var í höfn. 
Völlurinn var í gríðarlega góðu ásig-
komulagi og mjög gaman að spila á 
honum um helgina. Við fengum 
mörg mismunandi veðurafbrigði 
og það var bara gaman að kljást við 
það. Nú fer ég út til Danmerkur í 
nótt og byrja að undirbúa mig fyrir 
næsta mót í Nordic-mótaröðinni,“ 
sagði Axel sigurreifur í samtali við 
Fréttablaðið. hjorvaro@frettabladid.is

Guðrún Brá vann í fyrsta skipti 
og Axel náði að verja titil sinn 
Nýtt nafn var ritað á bikarinn fyrir Íslandsmótið í höggleik í golfi í kvennaflokki er Guðrún Brá Björgvins-
dóttir varð meistari í fyrsta skipti í Vestmannaeyjum í gær. Axel Bóasson vann annað árið í röð í karlaflokki, 
en hann hefur orðið meistari þrisvar sinnum alls. Guðrún hafði mikla yfirburði en spenna var í karlaflokki.

Axel Bóasson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir, atvinnukylfingar úr Golfklúbbnum Keili, með sigurlaunin. MYND/GSÍ

Það er yndisleg 

tilfinning að verða 

Íslandsmeistari og þægilegt 

að hafa loksins náð að 

standa upp sem sigurvegari á 

þessu móti. Það var mjög 

gaman að spila hérna í 

Vestmananeyjum um 

helgina þó veðrið hafi aðeins 

sett strik í reikninginn á 

öðrum og þriðja degi.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir
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Nína Gautadóttir myndlistarkona hefur búið og starfað í París um árabil og heldur nú sýna fyrstu sýningu á Íslandi í tíu ár.  MYND/SIGTRYGGUR ARI

Augun hennar Nínu
Nína Gautadóttir hafði starfað á annað ár sem hjúkrunarfræðingur þegar hún ákvað 
að fara í ársdvöl til Parísar af því að hana langaði til að læra að teikna. Örlögin tóku 
í taumana og hún hefur verið starfandi listakona í tugi ára með aðsetur í París. Hún 
opnaði einkasýningu í Grafíkhúsinu á laugardaginn var, þá fyrstu á Íslandi í tíu ár.   ➛2

Fréttablaðið með þér í sumar.

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

mest lesna dagblað landsins.



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 Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Ég vann við hjúkrun í eitt og 
hálft ár eftir útskrift en hafði 
alltaf langað að læra frönsku og 

fara í listaskóla svo ég ákvað að taka 
mér ársleyfi og fara til Parísar,“ segir 
Nína aðspurð um upphafið að lista-
ferlinum. „En svo þróuðust hlutir 
þannig að ég fór í inntökupróf í 
listaháskóla í París og komst inn sem 
kom mér mjög á óvart og var ekki 
beinlínis tilgangurinn. En ég var ekki 
búin með peningana sem ég hafði 
lagt til hliðar fyrir dvölinni í París 
svo ég var fyrst eitt ár í skólanum og 
svo annað og og að lokum fór svo að 
ég kláraði skólann. Upp úr því var ég 
farin að selja verk og vinna fyrir mér 
og svo kom ég mér upp fjölskyldu og 
ílentist.“

Veggteppin í kastalanum
Nína hefur getið sér gott orð sem 
myndlistarmaður sem vinnur 
í fjölbreytt efni. „Ég er búin að 
fara stóran hring og prófa ýmsar 
tjáningar aðferðir með mismunandi 
efnum og aðferðum. Í skólanum 
lærði ég meðal annars myndvefnað, 
svokallaðan góbelínvefnað sem eru 
stór og þung teppi sem voru notuð í 
kastalana hjá kóngunum til einangr-
unar, bæði fyrir hljóð og gegn hita 
og kulda. Þessi teppi voru gríðarlega 
mikið skreytt og mörg þeirra eru 
mjög fræg. Ég gerði tvö verk með 
þessari tækni og þróaði svo mína 
eigin aðferð í þrívíddarvefnaði sem 
átti vel við mig því mér finnst gott 
að vinna með þráð.“ En vefnaður 
var ekki viðurkenndur sem sjálf-
stætt listform svo Nína varð að taka 

lokapróf í málun. „Ég málaði svo 
heilmikið og svo reyndi ég við önnur 
efni líka, fór til Afríku og prófaði að 
nota leður. En ég var alltaf að vinna 
með saumaskap og að setja saman 
efni. Ég hef alltaf saknað vefnaðarins 
og nú er ég farin að vefa aftur og 
er búin að þróa aðra aðferð. Ég er 
orðin glysgjörn, nota pallíettur og 
perlur og alls kyns efni en byggi allt á 
góbelíntækninni. Og mér finnst svo 
gaman!“

Nína hefur unnið í fjölbreyttan efnivið á ferli sínum, bæði málað á striga en líka ofið, saumað og unnið í leður. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

NÝJAR HAUSTVÖRUR 
STREYMA INN

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Ný sending af 
SHAPE gallabuxum

Leðurvefnaður túarega
Nína dvaldi um nokkurt skeið í 
Níger með eiginmanni sínum sem 
var þar við störf sem byggingaverk-
fræðingur. „Þar lærði ég leðurtækni 
af hirðingjaþjóðflokki sem kallast 
túaregar eða blái maðurinn,“ segir 
hún og bætir við að túaregar séu 
einkar glæsilegt fólk með ýmsa 
heillandi siði. „Karlmennirnir eru 
með blæjur sem þeir draga fyrir 
munninn í návist konu. Konurnar 
eru með fullt af mjög sérstökum 
silfurskartgripum. Túaregar 
skreyta allt með leðrinu og skreyta 
leðurvefnað með kögri og litum og 
ég fékk að koma til þeirra og læra 
hjá þeim. Ég sýndi þessi verk hérna 
heima fyrir mörgum árum. En 
þetta var bara eitt tímabil. Þetta er 
allt í tímabilum hjá mér.“

Rúnir og myndletur
Annað tímabil var helgað letri. 
„Mig langaði að segja eitthvað 
með verkunum mínum og var að 
vinna með gömlu lestrarbókina 
Gagn og gaman, bæði myndirnar 
og svo setti ég íslensku stafina inn 
í þótt þeir hefðu enga merkingu 
fyrir Frakka, runur eins og Ég á á 
í á,“ segir hún og bætir því við að 
hún hafi svo lært egypskt mynd-
letur. „Mig langaði nú aðallega til 
að geta skrifað það og var minna 
að pæla í málfræðinni. Svo notaði 
ég rúnirnar okkar og galdrastafina 
í bland við þetta allt saman. Ég var 
á einhverjum stað þar sem mér 
fannst ég verða að segja eitthvað 
með verkunum en þetta var allt 
falið í litunum svo kannski sáu 
aðrir það ekki. En mér fannst auð-
veldara að vera að segja eitthvað.“

Óður til rauðhærðra kvenna
Síðasta sýning Nínu hérlendis 
hverfðist um viðfangsefni sem 
henni hafði lengi verið hugleikið, 
enda er hún slík sjálf: Rauðhærðar 
konur. „Ég hélt sýningu á Íslandi 
fyrir tíu árum sem heitir Óður til 
rauðhærðra kvenna í myndlist,“ 
segir hún. „Þegar ég var í listasögu 
og fór mikið á söfn og sýningar 
þá tók ég eftir að í gömlu mál-
verkunum er svo mikið af rauð-
hærðum konum, ótrúlega mikið, 
miðað við raunfjölda rauðhærðra. 
Svo ég fór að safna þessu og frá 
1988 hef ég sankað að mér mörg 
þúsund myndum af listaverkum 
frá öllum tímabilum. Á sýningunni 
var ég með tölvu í gangi og varpaði 
myndunum upp á vegg og lét þær 
rúlla. Svo lét ég prenta nokkrar 
myndirnar út og saumaði með 

koparþræði í hárið svo þá voru 
þær með koparhár. Og ég komin í 
textílinn enn og aftur,“ segir Nína 
og kímir. „Ég bauð fullt af rauð-
hærðum konum á opnunina sem 
jafnframt var stofnfundur Sam-
taka rauðhærðra kvenna,“ bætir 
hún við. „Þetta voru konur á öllum 
aldri og þær hittust í fyrsta sinn 
á þeim forsendum að þær væru 
rauðhærðar. Þær voru hálffeimnar 
en líka stoltar. Og það er ákveðin 
reynsla að vera rauðhærð sem fáir 
skilja nema aðrir rauðhærðir.“

Augu og sýn
Sýningin sem opnuð var á laugar-
daginn í Grafíkhúsinu var eins og 
áður sagði fyrsta sýning Nínu hér á 
landi í tíu ár. „Ég fékk löngun til að 
koma og deila,“ segir hún. „Frá því 
ég sýndi hér heima í fyrsta sinn árið 
1980, en uppistaðan í þeirri sýningu 
var vefnaður, hefur fólk verið að 
spyrja mig hvort ég sé nokkuð hætt 
að vefa. Og ég svara alltaf: Nei, nei, 
ég er ekkert hætt, þó ég hafi verið að 
vinna í öðrum efnum á þeim tíma. 
En nú er ég farin aftur að vefa en þó 
í öðrum stíl, ég þori meira núna,“ 
segir hún og hlær.

Sýningin ber yfirskriftina Æ 
Æ Æ I to eye og er hljóðleikur en 
viðfangsefni sýningarinnar er augu 
og sýn. „Ég hef gegnum árin tekið 
myndir af augunum í fólki sem 
ég hitti og umgengst, hef safnað 
augum og augnaráði að gamni 
mínu,“ segir listakonan. „Nú er ég 
með augu eða augnaráð í hverri 
mynd, augu inni í veggteppi og 
spegil fyrir neðan. Þegar þú horfir á 
verkið þá sérðu augun og munninn 
á sjálfum þér sem eina heild, sérð 
þig með augu og augum annarra.“ 
Á sýningunni eru einnig tvö eldri 
málverk. „Annað heitir Útsýni og 
er af því sem ég sá þegar ég leit út 
um gluggann minn í París og svo 
heitir hitt Innsýni og sýnir það 
sem ég sá þegar ég horfði inn á við, 
eitthvað sem gæti verið íslenskt 
landslag. Þemað á sýningunni 
er þráður og sjón. Svo hljóma 
sönglög á sýningunni hvaðanæva 
úr heiminum sem fjalla um augu á 
mismunandi tungumálum. Þetta 
er bara svona létt og leikandi, kona 
er hætt að taka sig alvarlega með 
aldrinum,“ segir Nína Gautadóttir 
að lokum og hlær.

Sýningin Æ Æ Æ I to Eye er eins 
og áður sagði í Grafíksalnum, 
Tryggvagötu 17, gengið inn Hafnar-
megin og stendur til 12. ágúst. 
Hún er opin alla daga frá tvo til sex 
nema mánudaga.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Á sýningunni verða meðal annars 
ljósmyndir af augum sem Nína hefur 
safnað og ofið inn í veggteppi.  Fyrir 
neðan augun eru speglar þar sem 
sýningargestir geta séð sig með ann-
arra augu og augum. 

 ... og það sem hún sá þegar hún leit 
inn á við en viðfangsefni sýningar-
innar eru bæði augu og sýn, bæði 
útsýni og innsýn. 

Útsýni Nínu út um gluggann í París …
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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, 2. baðherbergi og 
þvottahús. V. 71,9 m.

Laxatunga 101 - 270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS Þri. 31. JÚLÍ KL. 17:30-18:30  

Falleg 94,2 m2, 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í fjór-
býlishúsi með sérinngangi. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús/
geymslu, eldhús og stofu. Við hlið inngangs er 
köld útigeymsla. Vinsæll staður rétt við skóla, 
leikskóla, sundlaug og líkamsrækt. V. 43.9 m

Skeljatanga 9 í Mosfellsbæ.  

Opið hús mán. 30. júlí 2018 kl. 16:45 til 17:20

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. Verð kr. 52.900.000,-

Eignin er skráð 342 m2, einbýli 282 m2 og bílskúr 
60 m2. Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
tvöföldum bílskúr innst í botnlagna.  
Verð kr. 127.000.000,-

Þorláksgeisla 31 í Grafarholti.  

Laxatungu 169 í Mosfellsbæ.  

Falleg 4-5 herbergja endaíbúð á 2. hæð. Frábær 
staðsetning í vinsælu hverfi rétt við skóla, 
leikskóla og sundlaug. Svalir í suðvestur. Eignin 
er skráð 112,6 m2, íbúð 105,9m2 og geymsla 
6,7 m2 og skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús og þrjú svefnherbergi, möguleiki er á 
að útbúa fjórða svefnherbergið. V. 49.9 m.

Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Goðaborgir 8 í Reykjavík.

 
OPIÐ HÚS MÁN .30. JÚLÍ KL. 17:00-17:30  
132,4 m2 fimm herbergja íbúð með fallegu 
útsýni á tveimur hæðum. Eignin skiptist í sto-
fu, eldhús, sjónvarpshol, fjögur svefnherber-
gi, tvö baðherbergi og vinnurými. V. 52,9 m.

Gnoðarvog 38 í Reykjavík. 

 
OPIÐ HÚS MÁN. 30. JÚLÍ KL. 18:00-18:30  

Eignin er skráð 63,7 m2, íbúð á hæð. Eignin 
skiptist í stofu, eldhús, svefnherbergi og 
baðherbergi.  Snyrtileg tveggja herbergja 
endaíbúð á annari hæð á vinsælum stað. 
V. 34.9 m

 Dalbraut 1. í Reykjavík. 

 
OPIÐ HÚS MÁN. 30. JÚLÍ KL. 16:00-18:30  

Möguleiki á sólstofu á svölum . 57,4 m2, 2ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í þriggja hæða 
fjölbýlishúsi, ásamt 25,9 m2 bílskúr við. Góð 
staðsetning miðsvæðis i Reykjavík. Stutt í 
alla þjónustu. V. 34.9 m

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

  

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 
2018.

2ja herbergja íbúðir. V. 36.5 m. – 39,5m.

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

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

Opið hús þriðjudaginn  31. júlí 2018 kl. 17:30 
til 18:00

Fallegt 167,2 m2 endaraðhús á fallegum 
ústýnisstað við Eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, 2-3 svefnherbergi, þvottahús og 
bílskúr á jarðhæð og eldhús, hjónaherbergi, 
baðherbergi og stóra stofu með fallegu útsýni 
á efri hæð. Verð kr. 72.200.000,-

Opið hús þriðjudaginn  31. júlí 2018 kl. 16:45 
til 17:15

122 m2  raðhús á einni hæð með bílskúr. Eign 
í barnvænu og rólegu hverfi. Stór og gróinn 
sérgarður í suðurátt. Húsið skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, eldhús, baðherbergi/
þvottahús, stofu og borðstofu.  V. 52,8 m.

  

Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær  

Tröllaborgir 3 í Grafarvogi. 

Arnartangi 61 í Mosfellsbæ. 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lækkað verð

Fasteignamarkaðurinn ehf., sími 570-4500, kynnir 
stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt 294 fer-
metra einbýlishús á einni hæð á einstökum 

útsýnisstað við Heiðarbæ 17 í Reykjavík, rétt við Ell-
iðaárnar. Húsið stendur á skjólsælum stað og hverfið 
er mjög rólegt.

Endurnýjaðar voru allar lagnir, þak, húsið klætt að 
utan að stórum hluta, allar innréttingar, gólfefni, bílskúr, 
verönd og lóð o.fl. Vandað hússtjórnarkerfi er í húsinu 
og með því má m.a. stýra tónlist í innbyggðu hljóðkerfi í 
loftum hússins, gólfhita í húsinu, rafdrifnum gardínum, 
lýsingu o.fl.

Fataskápar í anddyri, gestasnyrting, herbergi og innan-
gengt í þvottaherbergi, en einnig er innangengt í þvotta-
herbergi úr hjónasvítu. Eldhúsið er í opnu alrými sem 
er aðalrými hússins, þar eru stórir gólfsíðir gluggar sem 
eru opnanlegir með stórum rennihurðum. Mjög mikil 
lofthæð er í alrými og rafdrifin gluggatjöld eru í rýminu. 
Innréttingar í eldhúsi eru einstaklega vandaðar með 
rafopnun á skúffum.

Stofa og borðstofa eru í alrými, opnu við eldhús, sem 
er einstaklega bjart og með verulega aukinni lofthæð. Í 
húsinu eru þrjú baðherbergi, sem öll eru flísalögð í hólf 
og gólf, með nýjustu tækjum frá Vola, innbyggðum hand-
klæðaofnum í veggi og upphituðum móðufríum speglum. 
Fjögur svefnherbergi, tvö rúmgóð barnaherbergi með 
fataskápum og hjónasvíta með sérbaðherbergi. Sjón-
varpsstofa með gólfsíðum gluggum til suðurs og renni-
hurð út á verönd.

Bílskúr er rúmgóður með gluggum, góðri lofthæð og 
göngudyrum. Sama gólfefni er á bílskúr og á innkeyrslu 
og eru hitalagnir þar undir. Stutt í alla þjónustu, skóla, 
íþróttaaðstöðu og vinsælt útivistarsvæði með göngu- og 
hjólastígum sem tengja allt höfuðborgarsvæðið.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Fasteignamark-
aðarins ehf. í síma 570-4500 eða á netfanginu fastmark@
fastmark.is.

Glæsihús við Elliðaárnar

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
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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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Ákaflega glæsilegt hús í Árbæ, sem hefur verið endur-
nýjað að öllu leyti, er til sölu. 



Virkilega falleg 108 fm þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð. Mikið útsýni er frá íbúðinni. Svalir með svalalokun. Bílastæði í lokuðum bíla-
kjallara. Íbúðin skiptist m.a. í svefnherbergi, stórt alrými þ.e. stofu, borðstofu og eldhús, baðherbergi og sérþvottahús. 

Uppl. gefur Brynjar Þ.Sumarliðason lögg fs sími 896-1168, brynjar@eignamidlun.is  

V. 69,8 m. 

JAÐARLEITI 4
108 REYKJAVÍK

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Góð 3ja herbergja 87 fm horníbúð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í n.k. 
forstofu hol, eldhús, rúmgóða stofu, tvö svefnherbergi og bað-
herbergi. Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fast-
eignasali í síma 896 1168  V. 33,9 m. 

Góð 105,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu snyrtilega ál-
klæddu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú herbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Suðursvalir útfrá stofu. Hraunvalla-
skóli hinum megin við götuna og stutt í verslun. Íbúðin getur verið 
laus fljótlega. Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur 
fasteignasali í síma 896 1168. V. 43,9 m.  

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
ENGIHJALLI 3
200 KÓPAVOGUR

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
DREKAVELLIR 22
221 HAFNARFJÖRÐUR

Góð og töluvert endurný 94 fm efri sérhæð.  Endurnýjaðar raflagnir og nýlegt járn á þaki.  Rúmgott eldhús og stórar svalir til suð-austurs, 
sér inngangur. Góð og vel skipulögð eign miðsvæðis í Reykjavík, stutt í skóla og leikskóla. 

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fasteignasali í síma 824-9098, 

 V. 43,9 m.  

Virkilega snyrtileg og góð 52.1 fm tveggja herbergja íbúð í Fossvoginum, stór sér sólpallur til suðurs.  

Uppl. gefur Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is 
Opið hús mánudaginn 30. júlí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 

V. 36,9 m. 

SKIPASUND 25
104 REYKJAVÍK

KELDULAND 19,
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Mánatún. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Sér inn-
gangur er af flísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. Húsið er á vinsælum stað miðsvæðis í Reykjavík, aðkoman góð og útsýni.  
Húsvörður. 

Uppl. gefur Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is 
V. 98,9 m.

2ja herb. 90,2 fm björt íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Suðursvalir. Glæsilegt útsýni yfir Fossvoginn. Húsvörður er í 
húsinu. Íbúðin er fyrir 55 ára og eldri en engin félagsskylda. Laus við kaupsamning. Mikil sameign, svo sem líkamsræktaraðstaða og 
heitur pottur og starfrækt er hárgreiðslustofa og snyrtistofa í húsinu. 
Uppl. Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is 
V. 49,9 m.

Rúmgóð 104, fm þriggja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er laus við kaupsamning. Suður svalir og þrjár geymslur fylgja íbúðinn. 

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fasteignasali/leigumiðlari, í síma 824-9098 

V. 49 m. 

Kirkjuvellir 5,  90.0 fm 3 herb. einstaklega vel skipulögð íbúð á 4. hæð í vel staðsettu lyftuhúsi á 
fjölskylduvænum stað í Hafnarfirði. Góðar innréttingar, parket og flísar.  
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fasteignasali/leigumiðlari, í síma 824-9098 
Opið hús þriðjudaginn 31. júlí 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 39,5 m. 

MÁNATÚN 3
105 REYKJAVÍK

SLÉTTUVEGUR 17, 
103 REYKJAVÍK

SÓLTÚN 7
105 REYKJAVÍK

KIRKJUVELLIR 5
221 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS



Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168
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49 NÝJAR ÍBÚÐIR Í EFSTALEITI NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN 
– SÝNUM 

SAMDÆGURS

· Stærð íbúða frá 35,3 fm uppí 160 fm
· Fjölbreytt úrval íbúða
· Flestar íbúðir m. stæði í bílageymslu
· Vandaðar og nútímalegar íbúðir
· Verð frá 28,9 millj.

· Stærð frá 57 fm – 112 fm.
· Verð frá 39,8 millj.

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

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

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

BÓKIÐ SKOÐUN 
– SÝNUM 

SAMDÆGURS

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

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

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

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

NÝTT FJÖLBÝLISHÚS Í HELGAFELLSLANDINÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Gerplustræti  
31-37 

Hverfisgata 58a og b  
Frakkastígur 8c, d og e.

GERPLUSTRÆTI 31-37 ER NÝTT FJÖLBÝLISHÚS MEÐ LYFTU Í HELGAFELLSLANDI Í MOSFELLSBÆ. 
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi  
og heildstæða byggð. Íbúðirnar eru 4ra -5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna. 
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum.

ERUM MEÐ Í SÖLU VIRKILEGA GÓÐAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR 
Um er að ræða 35 2ja herbergja íbúðir og fjórar 4ra herbergja íbúðir.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 
Húsin munu tengjast skjólgóðum lokuðum garði.

BÓKIÐ SKOÐUN 
      – SÝNUM
SAMDÆGURS BÓKIÐ SKOÐUN 

      – SÝNUM
SAMDÆGURS



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.

Mjög góð 149,8 fm. íbúð, að meðtöldum bílskúr 

og sérgeymslu í fjölbýlishúsi fyrir 63 ára og eldri við 

Þorragötu.  Íbúðin er öll innréttuð með ljósum viði, 

Beyki, og lítur vel út. Mjög stór stofa með útgengi 

á skjólsælar svalir til suðurs sem eru yfirbyggðar 

að hluta. 

Útsýnis nýtur frá stofum og bókaherbergi yfir 

sjóinn, að Bláfjöllum, Álftanesi og Reykjanesinu. 

Þrjú rúmgóð herbergi. Húsvörður.  

Íbúðin er laus fljótlega. 

Verð 79,9 millj.

Einstaklega björt 136,8 fm. endaíbúð með 

gluggum í 3 áttir, tvennum svölum og sér bílastæði 

í bílageymslu. 

Mjög stór og björt stofa með fallegum útbyggðum 

glugga til vesturs. Rúmgóðar svalir til suðurs og 

vesturs með svalalokun. Stórt baðherbergi með 

glugga og miklum innréttingum og gestasnyrting.  

Allar innréttingar og parket á íbúðinni eru úr eik. 

Þrjú herbergi. Opið eldhús við stofu.   

Mjög rúmt er um íbúðina og hún björt þar sem 
opin svæði eru bæði vestan- og austanmegin 
við hana.

Verð 90,0 millj. 

Þorragata 7. 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Vatnsstígur 15. Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð. Gluggar í 3 áttir.

4 stúdíóíbúðir með eldhúsinnréttingum og sérbað-

herbergjum auk 3ja herbergja með sameiginlegu 

eldhúsi og tveimur baðherbergjum.  Samtals er 

gistirými fyrir 30 manns í eigninni.  Auk þessa 

fylgir óinnréttað um 60 fermetra rými í kjallara 

með sérinngangi af baklóð, gluggum, ofnum og 

neysluvatni þar sem hægt væri að gera 3x 2ja 

manna herbergi til viðbótar.Íbúðirnar og herbergin 

voru öll endurnýjuð á árunum 2016 - 2018, þ.m.t. 

baðherbergi, eldhúsinnréttingar og tæki, raflagnir 

og töflur, ofnar og ofnalagnir að stórum hluta og 

neysluvatnslagnir að hluta.Eign sem vel gæti 
hentað starfsmannafélögum, stéttarfélögum 
og/eða aðilum sem eru að leita sér að góðum 
tekjumöguleikum.  Allt innbú, sem til staðar er í 
eigninni getur fylgt með í kaupunum.

Góð 104,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér 

geymslu við Frostafold í Grafarvogi.  Íbúðinni fylgir 

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

þrjár áttir.  Íbúðin er mjög björt og vel skipulögð. 

Rúmgóð og björt borð- og setustofa með útgengi 

á svalir sem skilast flísalagðar. Frá stofu og svölum 

nýtur útsýnis. Eldhús er opið við borðstofu. Tvö 

svefnherbergi. Skipt hefur verið um gler í stærstum 

hluta íbúðarinnar.

Verð 44,9 millj.

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 baðher-

bergi eru í íbúðinni. Eldhús er endurnýjað á afar 

vandaðan og glæsilegan máta með vönduðum 

eldhústækjum. Tvö svefnherbergi. Opið rými sem 

er sjónvarpsrými og skrifstofa. Nýlegt parket á 

aðalhæð. Íbúðinni fylgir 20,6 fm. bílskúr. 

Staðsetning er afar góð. Stutt er í leikskóla, grunn-

skóla og íþróttasvæði.

Verð 59,9 millj.

Grettisgata. 4 stúdíóíbúðir.

Frostafold. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

Góð 97,3 fm. endaíbúð á 1. hæð að meðtalinni sér 

geymslu í lyftuhúsi fyrir eldri borgara á Seltjarnar-

nesi. Stofa með stórum gluggum til suðurs og 

útgengi á hellulagða verönd til suðurs, sérafnota-

flötur. Rúmgott eldhús með góðri borðaðstöðu. 

Tyrfð lóð, hellulögð stétt og fallegur gróður. 

Eftirlitskerfi, samkomusalur og afþreyingarsalur er í 

sameign hússins. 

Húsvörður er til staðar 2 klst á dag 5 daga 

vikunnar. 

Verð 44,9 millj.

staðsett einbýlishús á einni hæð á 892,0 fm. 

gróinni lóð. Fallegt útsýni til suðvesturs út á 

sundin og yfir borgina.

Auður Sveinsdóttir landslagsarkitekt um hönnun 

á lóð. 

glæsilegu útsýni og í næsta nágrenni við 

höggmyndagarð Hallsteins Sigurðssonar mynd-

höggvara.

-

bergjum. Gólfsíðir gluggar.

verönd til suðvesturs og heitur pottur með skjól-

girðingu.                          Verð 99,9 millj.

Eiðismýri – Seltjarnarnesi. 2ja herbergja íbúð – eldri borgarar.

Dofraborgir. Frábær staðsetning.Garðhús 12 - Grafarvogi. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Mjög fallegt 115,0 fm. einbýlishús á tveimur 

hæðum á baklóð við Óðinsgötu 6a auk 6,0 fm. 

geymsluskúrs á lóð hússins. Alrými, sem í eru eld-

hús og stofa með flotuðu og lökkuðu gólfi, gólfhita, 

aukinni lofthæð og fallegum viðarbitum í loftum. 

Auk þessa eru á hæðinni baðherbergi og herbergi/

vinnuaðstaða. Á neðri hæð eru sjónvarpsstofa, eitt 

herbergi og þvottaherbergi.

hellulögn og er sameiginleg með húsinu nr. 6. 

Verð 57,9 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.

Óðinsgata 6a. Einbýlishús á baklóð.

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

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  frá kl. 
17.15 – 17.45 
Mjög falleg og afar vel skipulögð 116,0 fm. íbúð á 

efri hæð með sér inngangi að meðtalinni 6,7 fm. 

sér geymslu á jarðhæð. Húsið stendur á fallegum 

stað við opið svæði og með útsýni að Reykjanesi. 

Íbúðinni var breytt mikið frá upphaflegri 
teikningu byggingarverktakans sem byggði 
húsið og hún innréttuð eftir teikningum frá 
innanhússarkitekt. 

Granít er í öllum gluggakistum og vandaðar 
innréttingar og fataskápar eru í íbúðinni. Inn-
felld lýsing í loftum í stórum hluta íbúðarinnar. 
Stórar svalir til suðurs. 

Verð 57,9 millj.

Asparás 7 – Garðabæ. Efri hæð – 3ja herbergja

OPIÐ HÚS

Í D
AG



Ljósheimar 4, 104 Rvk., 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 31/7 KL. 17-17:30

Ljósheimar 4, íbúð 304. 109,2 fm björt og falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í mikið 
endurnýaðri lyftublokk á frábærum stað í námunda við Laugardalinn. Íbúðin hefur verið 
talsvert endurnýjuð og er laus við kaupsamning. Verð 45,7 millj. 

Opið hús þriðjudag  31. júlí kl. 17-17:30 , verið velkomin.

Ofanleiti 5, 103 Rvk.
3JA HERBERGJA.

Ofanleiti 5, íbúð 102: Ca. 83 fm. 3ja herbergja íbúð með sérverönd og afgirtri lóð á 
frábærum stað við Kringluna. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi, einnig er 
sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Verið er að gera við múr hússins og mála að utan. 
Verð 39 millj. Íbúðin er laus og tilbúin til afhendingar við kaupsamning.  
Pantið tíma fyrir skoðun, lyklar á skrifstofu.

Sumarhús við Þingvallavatn
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir vatnið. Stór lóð. Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í 
þessari náttúruparadís. Verð 16,5 millj.  

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Heilsárshús á frábærum útsýnisstað 
Í GREND VIÐ SKÁLHOLT

Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og 
Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherb. auk óskráðs svefnrýmis í risi. 
Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað. 
Verð 41,6 millj.

Valhúsabraut  13, Seltjarnarnesi jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.7 KL. 17:5-17:45

Vel skipulögð, talsvert endurnýjuð íbúð á jarðhæð á rólegum stað á Seltjarnarnesi.  
Íbúðin er björt og opin, þvottaherb/geymsla. innan íbúðar. Sérinngangur, falleg lóð.  
Verð 32,9 millj. 

Opið hús mánudag 30.7. frá kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

Glæsilegt einbýlishús í Laugarásnum
ARKITEKT MANFREÐ VILHJÁLMSSON

Ca. 323 fm einbýlishús á frábærum stað á horni Langholts og Laugarásvegar. Húsið sem er 
byggt 1963 var hannað af Manfreð 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. Bókið skoðun hjá sölumönnum.

Efristígur Þingvöllum
ENDURBYGGÐUR BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ

Ca. 50 fm. sumarhús á fallegum stað á Þingvöllum. Húsið var endurbyggt árið 2009: 
Lagnir, klæðning, baðherbergi, eldhús og fleira er frá þeim tíma. Bústaðurinn er vel 
skipulagður og hlýlegur. Lóðin er stór og með fallegri trjárækt. Bústaðurinn er innan 
Þingvallaþjóðgarðs og nýtur lóðarréttinda  í samræmi við það. Verð 21,5 millj.

Heiðarbyggð við Flúðir
SUMARHÚS.

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á góðum stað nálægt Flúðum, hitaveita. Í húsinu eru 
tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Pallur er á fjóra vegu með heitum potti.  Ca. 11 fm. gott 
geymsluhús fylgir sem auðvelt væri að breyta í gestahús. Vel viðhaldin og vel skipulagður 
bústaður á frábærum stað. Fallega gróin lóð og mikið útsýni. Verð 20,9 millj.

Melabraut , 170 Seltjarnarnesi. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.7 KL. 16:30-17

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

Opið hús mánudag 30.7. kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Kópavogsbraut 77: Stórglæsileg efri sérhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 31.7 KL. 17-17:30

Efri sérhæð: Ca. 212 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi á frábærum 
útsýnisstað í Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð. Íbúðin skiptist 
í rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk bílskúrs og 
rúmgóðrar forstofu. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á frábærum 
stað. Verð 99,5 millj. Opið hús þriðjudag 31.7. kl. 17-17:30, verið velkomin.

Sóltún 11, 105 Rvk.
3JA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA. 

Sóltún 11, íbúð 503. Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Sóltún í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 56,9 millj.   
Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar.

Kiðjaberg-eignarlóð
SUMARHÚS Í HESTLANDI.

Einstaklega vel staðsett og gott sumarhús í Kiðjabergi við Hestfjall á eignarlóð. Húsið er 
með tveimur svefnherbergjum og svefnlofti. Tvær góðar geymslur. Tveggja fasa rafmagn. 
Heitur pottur. Rafmagnskynding. Hitaveita á svæðinu. Útsýni yfir Hvítá. Stutt í margvíslega 
afþreyingu. Verð 20 milljónir. Pantið tíma fyrir skoðun. 

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



Bílar 
Farartæki

BESTA VERÐIÐ !
Nýr VW Golf Trendline 1.6 Diesel, 
beinsk. aðeins nokkrir bílar í boði á 
2.990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

 Bókhald

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

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

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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Til sölu

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.

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

 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

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 
s.780-1222

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Atvinnuhúsnæði til leigu 150 fm á 
Kársnesbraut góð innkeyrsluhurð 
skrifstofa, 20 fm kælir 5 fm frystir. 
uppl. s. 6605600

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Styrkir VIRK 

Virk starfsendurhæfingarsjóður auglýsir eftir umsóknum 
um styrki sem veittir eru til virkniúrræða, rannsóknar- 
verkefna og uppbyggingar- og þróunarverkefna.
 
VIRK úthlutar styrkjunum tvisvar á ári og þurfa umsóknir 
um styrkina að hafa borist sjóðnum fyrir 15. janúar eða  
15. ágúst ár hvert. 
 
Ákvarðanir um styrkveitingar eru teknar í framhaldinu af 
framkvæmdastjórn VIRK, í mars og október, að fenginni 
umsögn frá sérfræðingum VIRK.
 
Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi umsóknir  
á styrkjum til VIRK og umsóknareyðublöð má finna á  
www.virk.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2018.

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Til hagræðingar fyrir heimilið

Eldhúsvogir. Til í þremur litum.Mæliskálar í eldhúsið.

Gaskveikjarar.

Pokar og ilmsjöld fyrir Brabantia
ruslaföturnar.

Þurrkgrind.

Þvottakörfur sem hægt er að stafla. Til í nokkrum litum.

Eldhúsáhöld í góðu úrvali.

Vinsælu þrifalegu ruslaföturnar - Nýir litir - Margar stærðir

WINDSOR RED MUSTARD YELLOW MATT BLACK MOSS GREEN ALMOND DAISY YELLOW REFLECTIVE BLUE

Þvottakörfur sem hægt er að breyta í 
axlartösku þegar þvotturinn er fluttur.

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

BLÓMSTURVRR ELLIR
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

ormsson

rauborð meðStr
legu látlausufal

áklæði.



Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, stjúpfaðir, bróðir, 

mágur, afi og langafi, 
Þorsteinn Ingólfsson

fyrrverandi sendiherra, 
Kópavogstúni 4,

 verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
 miðvikudaginn 1. ágúst kl. 15.00. 

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Hólmfríður Kofoed-Hansen
Ingólfur Þorsteinsson Þorbjörg Kristinsdóttir
Hanna Valdís Þorsteinsdóttir Sheer El-Showk
Hallveig Fróðadóttir
Ragna Fróðadóttir
Björn Fróðason Lovísa V. Bryngeirsdóttir
Hólmfríður Fróðadóttir
Örn Ingólfsson Hjördís Óskarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
Ingibjörg K. Guðjónsdóttir 

Patton
fædd á Eiríksgötu 25, Reykjavík,  

búsett í Bandaríkjunum, 
verður jarðsungin miðvikudaginn  

1. ágúst nk. kl. 11.00 frá Fossvogskirkju.

Gloria Sherrill John Patton
Arthur Patton Steven Patton

Ástkær móðir okkar,
Aðalbjörg Jónsdóttir

Dalbraut 20,
sem lést mánudaginn 16. júlí, 

verður jarðsungin frá Langholtskirkju 
föstudaginn 3. ágúst kl. 13.

Jón Hermannsson og fjölskylda
Ragnhildur Hermannsdóttir og fjölskylda

Guðmundur Hermannsson og Klara Njálsdóttir
Aðalsteinn Hermannsson og Jóhanna Þórarinsdóttir

Sigurborg Ágústa Jónsdóttir og fjölskylda
ömmubörn langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Aðalheiður Karlsdóttir
(Lóa) 

Grænumörk 1, Selfossi,
lést á dvalarheimilinu Ási 

miðvikudaginn 25. júlí. Útförin fer fram frá 
Stokkseyrarkirkju miðvikudaginn 1. ágúst 

kl. 14.00.

Erna Magnúsdóttir Steindór Kári Reynisson
Aðalheiður Millý Steindórsd. Kristján Guðnason
Elín Gíslína Steindórsdóttir

og barnabarnabörn.

V ið eigum leik heima þarna 
um kvöldið svo það verð-
ur ekki gert mikið á sjálf-
an afmælisdaginn. Mögu-
lega verður eitthvað gert 
um kvöldið ef leikurinn 

fer eins og hann á að fara,“ segir knatt-
spyrnukappinn Skúli Jón Friðgeirsson 
en hann er þrítugur í dag.

Lið Skúla, Knattspyrnufélag Reykja-
víkur, tekur í kvöld á móti Grindavík í 
Frostaskjóli í 14. umferð Pepsi-deildar 
karla. Fyrir leik eru liðin jöfn með tutt-
ugu stig í fjórða og fimmta sæti en fimm 
stig eru í Stjörnuna og Breiðablik í öðru 
og þriðja sæti.

Sú staðreynd að stórafmælið hitti á 
leikdag hefur nokkur áhrif á það hvað 
hægt er að gera í tilefni dagsins. Í gær var 
Skúli með boð fyrir sína nánustu en óvíst 
er hvenær haldið verður upp á afmælið 
með pompi og prakt. Rútínan á leikdag 
mun haldast sú sama og því fátt planað 
á afmælisdaginn sjálfan sem ekki tengist 
undirbúningi fyrir leikinn.

„Það hefur oft verið þannig að ég 
hef ekki getað haldið upp á daginn. 
Annars vegar hittir þetta oft á leik, eða 
mjög nálægt leikjum, og hins vegar út 
af verslunarmannahelginni. Oft voru 
leikir á mánudag eða þriðjudag og þá 
gat maður ekki farið úr bænum. Allir 
aðrir, bæði vinir og fjölskylda, höfðu 
hins vegar stungið af út á land. Þannig 
maður var oft nánast einn eftir hérna,“ 
segir Skúli og hlær.

Tilfinningin sem fylgir því að verða 
þrítugur segir Skúli að sé ágæt. Senni-

lega muni fátt breytast við nýjan áratug 
en það fylgi því alltaf smá fiðringur að 
fá nýja tölu.

„Ég held að síðast hafi verið haldið 
upp á afmælið fyrir fimm árum. Þá átti 
ég leik snemma um daginn og kærastan 
mín var búin að skipuleggja óvænta 
afmælisveislu um kvöldið,“ segir Skúli.

Hjá KR er sú hefð að þegar leikmaður 
á afmæli þarf hann að bjóða liðsfélög-
unum upp á köku. Sá bakstur lendir 
sennilega á kærustu Skúla, hinni sænsku 
Jennifer Berg, en að sögn varnarmanns-
ins er hún mikill matgæðingur og unir 
sér einna best við að elda góðan mat. 
Þau kynntust þegar Skúli var atvinnu-
maður með Elfsborg í Svíþjóð.

„Það verður ekki aukapressa á liðs-
félagana að vinna leikinn í kvöld svo ég 
geti fengið það í afmælisgjöf. Það verður 
vonandi bara meiri gleði hjá okkur og 
oft þegar gleðin er með manni í liði þá 
smitar það út frá sér og hlutirnir fara vel. 
Við stefnum á það á í kvöld,“ segir Skúli. 
joli@frettabladid.is

Knattspyrnan oft haft 
áhrif á afmælisfögnuð
Varnarmaðurinn Skúli Jón Friðgeirsson er þrítugur í dag. Hann heldur upp á afmælið 
inni vellinum þegar KR mætir Grindavík. Að stórafmælið hitti á leikdag hefur áhrif á 
það hvað hægt er að gera í tilefni dagsins. Skúli Jón vonar að gleðin verði með KR í liði.

Skúli Jón Friðgeirsson segir kærustu sína, Jennifer Berg, þurfa að sjá um afmæliskökuna fyrir liðsfélagana í KR. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Það verður ekki auka-

pressa á liðsfélagana að 

vinna leikinn í kvöld svo ég geti 

fengið það í afmælisgjöf.

Skúli Jón Friðgeirson knattspyrnumaður
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Friðrik áttundi gengur á land í Reykjavík

Merkisatburðir

Friðrik áttundi Danakonungur gekk 
á land í Reykjavík þann 30. júlí 1907. 
Nákvæmlega 33 árum áður hafði faðir 
hans, Kristján níundi, sótt Ísland heim 
fyrstur ríkjandi Danakonunga þegar 
hann færði Íslendingum stjórnarskrá.

Konungskomuna 1907 má rekja til 
þess að árið áður hafði öllum alþingis-
mönnum verið boðið til Danmerkur 
og vildu þeir endurgjalda gestrisnina 
með því að bjóða konungi og nokkrum 
fjölda danskra þingmanna til Íslands.

Heimsóknin vakti gríðarlega athygli 

og segir í samtíma frásögnum að aldrei 
fyrr hafi Reykjavík verið jafn fánum 
skrýdd og aldrei jafn mikil viðhöfn 
sést.
Konungur og föruneyti hans heim-
sóttu meðal annars Þingvelli, Gull-
foss og Geysi. Á heimleiðinni hafði 
konungur svo viðkomu á Ísafirði, 
Akureyri og í Seyðisfirði.

Ákveðið var að ráðast í miklar vega-
framkvæmdir fyrir konungskomuna og 
var kostnaður vegna þeirra um 14 pró-
sent af útgjöldum ríkissjóðs það árið.

Friðrik áttundi sést hér ásamt Hannesi 
Hafstein ráðherra í Reykjavík árið 1907.

1626 Um 70 þúsund manns létust í Napólí og nágrenni af 
völdum jarðskjálfta og fljóðbylgju sem fylgdi í kjölfarið.
1930 Úrúgvæjar verða fyrstu heimsmeistarar sögunnar í 
knattspyrnu þegar þeir sigra Argentínumenn, 4-2, í úrslita-
leik í Montevideo.
1947 Arnold Schwarzenegger, stórleikari og fyrrverandi 
ríkisstjóri Kaliforníu, fæddist á þessum degi í þorpinu Thal í 
Austurríki.
1980 Vanúatú hlýtur sjálfstæði frá Bretlandi og Frakklandi.
2000 Stafkirkja er vígð í Vestmannaeyjum. Kirkjan var gjöf 
frá norsku þjóðinni í tilefni þúsund ára afmælis kristnitöku 
á Íslandi.
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HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222 

Ögurás 10    210 Garðabæ 89.900.000

Fallegt og mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum með bílskúr 
og góðum garði með heitum potti, útisturtu, aflokuðum veröndum 
og skjólveggjum á þessum vinsæla stað í Ásahverfi Garðabæjar. 
Um er að ræða gott fjölskylduhús með sérsmíðuðum innréttingum, 
góðri lofthæð, gólfhita á neðri hæð, 4 svefnherbergjum, sjónvarps-
holi og rúmgóðu eldhúsi.  Eignin er skráð skv F.M.R 200,4fm og 
þar af er bílskúr 28,5fm.Gott fjölskylduhús á eftirsóttum stað.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 200.4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30 júlí kl 17.30-18.00 

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 Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 120,6 m2

Eskihlíð 18a      105 Reykjavík 49.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Gullmoli við Þingvallavatn! Sérlega glæsilegt og vandað sumarhús byggt árið 2006. 
Húsið stendur á bökkum Þingvallavatns.  Gólfsíðir gluggar, gólfhiti, glæsileg lýsing, 
mjög vandaðar innréttingar, heitur pottur, útisturta, glæsilegur arinn og bátalægi. Allt 
innbú getur fylgt með sé þess óskað. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 106,3 m2

Neðristígur 11     801 Selfoss Tilboð óskast

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl. 17.30-18.00

Kóngsbakki 3    109 Reykjavík 37.900.000

Falleg, mikið endurnýjuð 4ra herbergja ibúð í góðu fjölbýli í 
Bökkunum í Reykjavík. Íbúðin er á annarri hæð og svefnherbergin 
eru þrjú. Íbúðin er skráð samkvæmt F.M.R, 97,2 fm þar af er 7,5 
fm. sérgeymslu í kjallara. Búið er að endurnýja eldhús og baðher-
bergi.  Eignin telur, stofu og borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús innaf eldhúsi. Snyrtileg sameign með  
sameigninlegu þurrkherbergi ,hjóla- og vagnageymslu.  Snyrtilegur 
sameiginlegur garður með leiktækjum. Stutt er í skóla, leikskóla og  
alla þjónustu í þessu barnvæna hverfi.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 97,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. júlí kl. 17.30-18.00

Sæbólsbraut 53    200 Kópavogur 77.900.000

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á einstaklega rólegum og  
góðum stað innarlega í botnlanga. Um er að ræða raðhús á tveimur 
hæðum með glæsilegum og skjólgóðum garði til suðurs. Búið er að 
endurnýja baðherbergið og nýlega búið að skipta um gler á suður- 
og vesturhlið. Húsið er skráð 172,8  fm samkvæmt F.M.R. og þar af 
er  bílskúrinn er 22,6 fm. Eignin hefur fengið gott viðhald. Þetta er 
frábært fjölskylduhús þar sem stutt er í náttúruna, góðar gönguleiðir, 
sundlaug og ýmsa þjónustu.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 172,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl. 17.30-18.00

Spóahólar 6    109 Reykjavík

*Tvöfaldur bílskúr 38,1 fm með 3ja fasa rafm.*  Mikið endurnýjuð 89,3 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð, samtals 127,4 fm. Stigagangur nýlega tekin í gegn. Búið 
að klæða húsið að framan og hliðar auk þess er búið að skipta um alla glugga í 
íbúðinni á framhlið hússins. Útgengi út á svalir í suður frá stofu. Þvottahús innan 
baðherb.  Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 127,4 m2       Tvöfaldur bílskúr     

44.900.000

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

Ljósakur 2    210 Garðabæ

*Einstakt útsýni-auka íbúð í kjallara*Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérin-
ngangi í 6 íbúða fjölbýli.  Rúmgóðar svalir í suðvestur. Góð lofthæð er í eigninni. 
Í kjallara er bjart 53 fm eins herbergja rými  með eldhúsaðstöðu og baðherbergi. 
Góð lofthæð. Útgengi er út á lóð frá rýminu. Rafmagnskapall fyrir rafmagnsbíl er 
við íbúðina. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 169,0 m2      

79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. júlí kl.17:30 – 18:00.

Jöklafold 4    112 Reykjavík 68.300.000

Glæsileg  efri sérhæð með innbyggðum bílskúr innst í götu, gróinn og fallegur 
garður og stórar útsýnissvalir. Eldhús með fallegri innréttingu, stórar og bjartar 
stofur með mikilli lofthæð og útgengi á suður svalir með útsýni, 4 svefnherbergi 
og flísalagt baðherbergi, sturta og baðkar. Skjólgóð verönd til vesturs.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 177,4 m2

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

Sogavegur 182    108 Reykjavík 49.900.000

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (miðhæð) við Sogaveg. Íbúðin er 111.2 
fm, bílskúr 26.6 fm samtals 137.8 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Svefnherbergin eru stór 
og íbúðin er með gluggum til allra átta og því björt. Eignin skiptist í forstofu/gang, baðher-
bergi, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, sameiginlegt þvottahús í sameign, geymslu 
og bílskúr. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 137,8 m2      

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898 6106

Ljósakur 9    210 Garðabæ

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm 
þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var 
unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. 
Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 223,1 m2      

109.500.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með  sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar 
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og 
þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13  eru 5 til 6  hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem 
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG 
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

520 9595
t r a u s t  

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464



LÁRÉTT
1. samtala 
5. sóða 
6. íþróttafélag 
8. innafbrot 
10. tveir eins 
11. fugl 
12. óbyggð 
13. högg 
15. spilasort 
17. kvk nafn

LÓÐRÉTT
1. hópast 
2. án 
3. mas 
4. vara 
7. leikfang 
9. liðinn 
12. skynfæri 
14. tæfa 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. summa, 5. ata, 6. fh, 8. faldur, 10. nn, 
11. ari, 12. auðn, 13. stuð, 15. tígull, 17. karla.
LÓÐRÉTT: 1. safnast, 2. utan, 3. mal, 4. afurð, 7. 
hringla, 9. dauður, 12. auga, 14. tík, 16. ll.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

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.

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki  
og tónerar!

máralind

nerar!

50 – 2. hæð Sm

og tón

Sm

ón

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Austlæg átt í 
dag, víða 5-13 
m/s. Rigning 
allra nyrst, en 
annars skýjað 
og sums staðar 
dálítil væta. 
Þurrt að kalla 
fyrir norðan í 
kvöld. Hiti 9 til 
18 stig, hlýjast 
í innsveitum 
norðan til.

Mánudagur

Pondus  Eftir Frode Øverli

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

Hvað 
í …

Jói … ert 
þetta 
þú?

Þetta er 
skrítið. Alveg síðan ég 

hætti með Önnu 
láta stelpur mig 

ekki í friði.

Hæ, Anna, ég 
heiti Trausti.

Viltu hætta 
með mér?

Hæ Hect   r! Hæ Hect   r !

Svaka 
heitur, 

H e c t    r !

Ahoj, skips-
félagar!

A R R R R ! Af hverju talið 
þið eins og sjó-

ræning jar?

Því það 
gaman 

er!
AHHRRRRHH!

Enn eitt 
heimskulegt 
strákadæmi.

Það er 
enn engin 
lækning.

AHRRR!

ARRRRRRRR!

Baadur Jobava (2.644) átti 
leik gegn Jóhanni Hjartarsyni 
(2.523) á Xtracon-mótinu við 
Helsingjaeyri í Danmörku.
Svartur á leik
47. … Hh2+!! 48. Kf1 Hf2+! 
49. Kxf2 Rg4+ 0-1. Jóhann varð 
efstur íslensku keppendanna 
með 7 vinninga í 10 skákum. Út-
tekt um mótið www.skak.is. 
www.skak.is:  Xtracon-mótið.
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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

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

Daltún - Einbýli með aukaíbúð 
Glæsilegt 262,4 fm. parhús ásamt 26,6 fm 
bílskúr Húsið skiptist í tvær íbúðir aðalíbúð er 
á tveimur hæðum og er 145,6 fm. Sér íbúðin á 
jarðhæð er 90,2 fm.

Allar upplýsingar inni á www.Eignalind.is

Breiðvangur 12 -  Hafnarfirði. 
Vel skipulögð 118,2 fm endaíbúð  með fjórum 
svefnherbergjum, á annari hæð og tvennum 
suður svölum á eftirsóttum stað í Norðurbæ-
num. Sérlega barnvænt hverfi þar sem stutt 
er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.  
Verð 41,2 millj.  
Allar uppl. inni á www.Eignalind.is
Guðmundur s: 8653022

Lundur 88, Kópavogi.
Glæsileg þriggja herbergja 152,5 fm íbúð. 
Tvennar svalir og aðrar yfirbyggðar. Vandaðar 
innréttingar úr eik, eikarparket á gólfum. Bjart 
og fallegt opið rými á milli stofu og eldhúss. 
Bílastæði í bílakjallara. Verð: 85 millj. 

Uppl. Jónas Örn Jónasson hdl., lögg.fast.  
í s: 770 8200 eða jonas@eignalind.is

Fjallalind 102 Kópavogi - Einbýli
Opið hús þriðjud. 31. júlí frá kl 17:00 til 18:00
Glæsilegt  263,9 fm vel staðsett einbýlishús í 
Kópavogi. Auðvelt að útbúa auka íbúð á neðri 
hæð hússins. Allar uppl. og fl. myndir inni á 
www.eignalind.is  Uppl. Sigurður s: 616 8880. 
Verð 108 millj.

OPIÐ HÚS

Hvað?  
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is 

30. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Gabríel Ólafs í Hörpu
Hvenær?  19.00
Hvar?  Harpa
Gabríel Ólafs er ungt tónskáld og 
píanóleikari sem semur hugljúf 
verk með grípandi melódíum. Á 
tónleikunum verður fjölbreytt 
dagskrá af frumsömdum verkum 
eftir Gabríel, frá hljóðlátum og 
hrífandi píanóverkum til strengja-
útsetninga með hljóðgervlum og 
slagverki. Allir hljóðfæraleikarar 
sem koma fram á tónleikunum eru 
framúrskarandi ungir tónlistar-
menn á aldrinum 17-25 ára.

Hvað?  Tónlistarflutningur í Akranes-
vita
Hvenær?  13.00
Hvar?  Akranesviti
Nemendur Tónlistarskóla Akra-
ness sjá um tónlistarflutning í 
Akranesvitanum.

Viðburðir
Hvað?  Ókeypis ritsmiðjur fyrir börn
Hvenær?  12.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Gerðubergi
Sögur – samtök um barna-
menningu munu í samstarfi við 
Menntamálastofnun og Vel-
ferðarsjóð barna bjóða 8 til 12 ára 
börnum upp á ritsmiðjur í öllum 
hverfum Reykjavíkur í sumar og 
haust. Ritsmiðjurnar eru þátttak-
endum að kostnaðarlausu, munu 
standa yfir í þrjá daga og enda á 
pitsuveislu fyrir börnin og upp-
lestri fyrir foreldra. Að auki fá allir 
þátttakendur bókagjöf.

Hvað?  Hugleiðslustund – Gló og 
Brauð & Co.
Hvenær?  08.30
Hvar?  Gló, Fákafeni
Gló og Brauð & Co. bjóða þér í hug-
leiðslustund alla mánudagsmorgna 
kl. 8.30 í Fákafeni 11 í sumar. Boðið 
verður upp á leidda hugleiðslu sem 
hentar bæði byrjendum og lengra 
komnum. Frítt og allir velkomnir.

Hvað?  Fræðslugöngur landvarða frá 
Malarrifi
Hvenær?  13.00
Hvar?  Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Fræðsluganga landvarðar byrjar 
við Gestastofu á Malarrifi. Gengið 
er út að Lóndröngum og endar 
gangan við salthúsið. Verið klædd 
eftir veðri og vel skóuð.

Sýningar
Hvað?  Sumarsýning: Bærinn okkar. 
Fjallið okkar.
Hvenær?  10.00
Hvar?  Byggðasafnið í Görðum, Akra-
nesi
Bærinn okkar | Fjallið okkar. 
Sumarsýning Byggðasafnsins í 
Görðum, Akranesi, í nýju sér-
sýningarými. Á sýningunni eru 
listaverk í eigu Byggðasafnsins og 
Akraneskaupstaðar. Verkin eru 
eftir ýmsa listamenn en öll eiga 
það sameiginlegt að myndefnið er 
Akranes og/eða Akrafjall. Nokkur 
verkanna hafa verið hluti af grunn-
sýningu Byggðasafnsins en munu 
ekki verða hluti af nýrri grunnsýn-
ingu sem ráðgert er að opna á 60 
ára afmæli safnsins, í lok árs 2019.

Hvað?  Myndlistasýning tileinkuð 
hænunni Belindu
Hvenær?  10.00
Hvar?  Akranesviti
Hjónin Anna G. Torfadóttir og 
Gunnar J. Straumland halda 
saman listasýningu í Akranesvita 

í júlí. Anna er grafíklistamaður 
og Gunnar listmálari og kennari 
í Grunnskólanum í Borgarnesi. 
Sýningin er tileinkuð hænunni 
Belindu.

Hvað?  Ég elska Breiðholt á Gamla 
Kaffihúsinu
Hvenær?  11.30
Hvar?  Gamla Kaffihúsið, Drafnarfelli
Ég elska Breiðholt veggspjalda-
serían inniheldur 8 veggspjöld 
sem prýdd erum hinum ýmsu 
kennileitum úr Breiðholti. Breið-
holtið er fallegt, fjölmenningar-

legt, fjölskylduvænt og dásamlegt 
hverfi. Með sköpun þessara vegg-
spjalda vil ég deila kærleikanum 
og draga fram allt það jákvæða, 
fallega og skemmtilega í Breið-
holti. Á Gamla kaffihúsinu eru 
öll átta Ég elska Breiðholt vegg-
spjöldin til sýnis.

Hvað?  Sumarsýning: Horfnir tímar – 
Vinkonur
Hvenær?  10.00
Hvar?  Byggðasafnið í Görðum, Akra-
nesi
Horfnir tímar | Vinkonur. Ljós-

myndasýning á Byggðasafninu í 
Görðum, Akranesi. Á sýningunni 
eru stúdíóljósmyndir Árna Böðv-
arssonar (1888–1977) af nokkrum 
vinkonum, sumum nafngreindum 
en öðrum óþekktum. Árni byrjaði 
að fást við ljósmyndun upp úr 
1913 og rak ljósmyndastofu á 
Akranesi samhliða öðrum störfum. 
Myndirnar eru úr safni Ljós-
myndasafns Akraness.

Hvað?  Plexiprismi
Hvenær?  09.00
Hvar?  Hinu húsinu
Plexiprismi er fyrsta sýning lista-
konunnar Mellí (Melkorka Þor-
kelsdóttir) sem vinnur málverk 
sín úr hólógrafískum, glansandi 
og glitrandi efniviðum. Mellí varð 
þess heiðurs aðnjótandi að vera 
hluti af Skapandi Sumarstörfum 
Reykjavíkurborgar þetta sumarið 
og er hluti verkanna afrakstur 
sumarsins.

Hvað?  Einskismannsland – Ríkir þar 
fegurðin ein? 
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið og Kjarvalsstaðir
Sýningin er tvískipt, sögulegur 
hluti hennar er á Kjarvalsstöðum 
en verk eftir listamenn 21. aldar-
innar verða sýnd í Hafnarhúsi. 
Jafnframt er tekist á við áleitnar 
spurningar um inntak sýningar-
innar í viðamikilli útgáfu og dag-
skrá samhliða henni. Ferðalag fyrir 
fjölskyldur um Einskismanns-
land – bakpoki er til láns fyrir 
börnin með spennandi leiðangri 
um sýninguna. Hægt er að nálgast 
bakpokann án endurgjalds í 
afgreiðslu.

Hvað?  Lífsblómið – Fullveldi Íslands 
í 100 ár
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sýningin Lífsblómið fjallar um 
fullveldi Íslands í 100 ár. Titillinn 
er sóttur í skáldsögu Halldórs Lax-
ness Sjálfstætt fólk, sem gerist á 
þeim tíma er Ísland varð fullvalda 
ríki. Rétt eins og þetta þekkta bók-
menntaverk fjallar Lífsblómið um 
hina djúpu þrá eftir sjálfstæði. 
Hún fjallar einnig um það hversu 
dýrmætt en um leið viðkvæmt full-
veldið er. Í hundrað ára sögu full-
veldisins hafa ýmsar ógnir steðjað 
að og varða þær bæði fjárhagslegt 
sjálfstæði þjóðarinnar, verndun 
náttúrunnar og þátttöku og ábyrgð 
í alþjóðlegu samstarfi. Fullveldið 
er ekki sjálfgefið og því þurfum við 
að hlúa vel að því. Rétt eins og lítil 
en harðgerð jurt þarf fullveldið á 
næringu að halda og þessi næring 
felst meðal annars í því að skiptast 
á skoðunum og deila heiminum 
með öðrum.

Ég elska Breiðholt nefnist sýning á veggspjöldum með ýmsum kennileitum 
úr Breiðholti sem nú fer fram í Gamla Kaffihúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Solla á Gló og félagar hennar á Brauð og Co. bjóða upp á fría hugleiðslu í húsakynnum Gló í Fákafeni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HITAVEITUSKELJAR FRÁ

Heitirpottar / Höfðabakki 1 við Gullinbrú / 110 Reykjavík / Heitirpottar.is / sími: 777 2000

HEITIRPOTTAR.IS

TILBOÐ VIKUNNAR

HLÝRASTEIK

Sogavegi 3
Höfðabakka 1
Sími 555 2800

kr
.kg1.890 

Koma með niðurfalli og yfirfalli 
ásamt vönduðu handfangi.

3 stærðir

200 x 200        4-5 manna
215 x 215          5-6 manna
230 x 230        6-8 manna

FÁÐU  
TILBOÐ Í SKEL 

OG LOK HJÁ  
OKKUR. 

SKATA
EKTA

K A U P I R  1  K G  F Æ R Ð  2  K G .

FYRIR2 1
F I S K I B O L L U R

990 kr
.k

g



Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

MAÐUR ER MANNS GAMAN

Magnús Hlynur heimsækir nokkur sveitarfélög á suðvesturhorninu og 

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

hrífur alla með sér.

KL. 19:30

AMERICAN WOMAN

eiginmanns hennar.

KL. 20:45

GRAND DESIGNS: 
AUSTRALIA

Frábærir þættir þar sem fylgst er 

heimilum þar sem oftar en ekki er 
einblínt á nútímahönnun.

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 stod22..iis

ð
gskvöld

SUITS

taka og ætlar ekki að gefa neitt eftir í hörðum heimi lögfræðinnar.

KL. 21:55

SHARP OBJECTS

snýr aftur á heimaslóðir þar sem 
hrottalegt morð var framið en ekki 
er allt sem sýnist.

KL. 21:10

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

07.00 Simpson-fjölskyldan 
 Tuttugasta og sjötta syrpa þessa 
langlífasta gamanþáttar í banda-
rísku sjónvarpi í dag. Simpson-
fjölskyldan er söm við sig og 
hefur ef eitthvað er aldrei verið 
uppátækjasamari.
07.25 Strákarnir
07.50 The Mindy Project
08.10 The Middle
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 I Own Australia’s Best 
Home
10.25 Masterchef USA
11.05 Mayday
11.50 Grillsumarið mikla
12.10 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.05 Britain’s Got Talent
14.10 Britain’s Got Talent
14.35 Britain’s Got Talent
16.30 Friends
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna.
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 
gleðigjafa viðkomandi sveitar-
félags eða sveitar. Þetta geta 
verið einstaklingar í alls konar 
störfum þar sem gleði og út-
geislun viðkomandi hrífur alla 
með sér. Hann fylgir viðkomandi 
á heimilinu, vinnustaðnum, í 
áhugamálinu eða öðru og spyr 
áhugaverðra spurninga.
20.00 Grand Designs: Australia
20.50 American Woman  Stórgóðir 
nýir og ferskir þættir með Aliciu 
Silverstone og Menu Suvari í 
aðalhlutverkum. Þættirnir gerast 
á miðjum áttunda áratugnum 
og fjalla um Bonnie sem neyðist 
til að ala upp dætur sínar tvær 
á eigin spýtur eftir framhjáhald 
eiginmanns hennar. Þessar nýju 
aðstæður reynast henni ekki auð-
veldar en með góðra vina hjálp 
og með því að fara óhefðbundnar 
leiðir nær hún smám saman að 
fóta sig í glysgjörnum heimi Bev-
erly hæða í Los Angeles.
21.15 Sharp Objects
22.10 Suits
22.55 Lucifer
23.40 60 Minutes
00.25 Major Crimes
01.10 Succession
02.05 Six
02.50 Wyatt Cenac’s Problem 
Areas
03.20 Death Row Stories
04.05 Strike Back
04.50 Strike Back
05.35 Vice Principals

19.10 Kevin Can Wait
19.35 The New Girl
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
21.35 The Mindy Project
22.00 Divorce
22.35 Stelpurnar
23.00 Supernatural
23.45 Last Man Standing
00.10 Seinfeld
00.35 Friends
01.00 Tónlist

11.40 Evan Almighty
13.15 St. Vincent
14.55 Tootsie  Skemmtileg Ósk-
arsverðlaunamynd með Dustin 
Hoffman í aðalhlutverki en hann 
leikur atvinnulausan leikara sem 
þykir erfiður í samskiptum og 
dulbýr sig sem konu til að fá hlut-
verk í sápuóperu.
16.50 Evan Almighty
18.25 St. Vincent
20.05 Tootsie
22.00 Hulk  Frábær hasar- og 
ævintýramynd. Vísindamaðurinn 
Bruce Banner er náungi sem þú 
vilt ekki reita til reiði. Alltaf þegar 
Bruce missir stjórn á skapi sínu 
breytist hann í ógurlegt skrímsli. 
Betty Ross er sú eina sem fær 
tjónkað við vísindamanninn enda 
er hann bálskotinn í henni.  
00.15 We’ll Never Have Paris
01.50 American Honey
04.30 Hulk

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008
13.55 Landakort
14.00 Í garðinum með Gurrý
14.30 Pricebræður bjóða til veislu
15.00 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Af 
fingrum fram
16.05 Á götunni
16.35 Níundi áratugurinn
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
19.40 Ævi
20.10 Treystið lækninum
21.05 Kiri
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Ég heiti Chris Farley
23.55 Golfið
00.20 Dagskrárlok

00.55 Penny Dreadful
01.40 MacGyver
02.30 The Crossing
03.15 Valor
04.05 Síminn + Spotify
06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
11.45 Everybody Loves Raymond
12.10 King of Queens
12.35 How I Met Your Mother
13.00 Dr. Phil
13.45 Superior Donuts
14.10 Madam Secretary
15.00 Odd Mom Out
15.25 Royal Pains
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 Superstore
20.10 Top Chef
21.00 Who Is America?
21.30 MacGyver
22.20 The Crossing
23.05 Valor
23.55 The Tonight Show

09.00 Inside the PGA Tour 
09.25 RBC Canadian Open
14.25 Ladies Scottish Open
17.25 Golfing World 
18.15 PGA Highlights
19.10 RBC Canadian Open
00.10 Ladies Scottish Open

08.10 Pepsi-deild karla 
09.50 Æfingaleikir 
11.30 International Champions 
Cup 
13.35 Formúla 1 - Keppni
15.45 International Champions 
Cup 
17.20 International Champions 
Cup 
19.00 Pepsi-deild karla 
21.15 Pepsi-mörkin 
22.35 UEFA - Forkeppni Evrópu-
deildarinnar 
00.15 Pepsi-deild kvenna 
06.45 Pepsi-deild karla 

07.00 Strumparnir
07.25 Ævintýraferðin
07.37 Hvellur keppnisbíll
07.49 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Stóri og litli
08.13 Tindur
08.23 K3
08.34 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn
08.48 Mæja býfluga
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar
09.47 Doddi litli og Eyrnastór
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Rasmus Klumpur 
 og félagar
10.55 Lalli
11.00 Strumparnir
11.25 Ævintýraferðin
11.37 Hvellur keppnisbíll
11.49 Gulla og grænjaxlarnir
12.00 Stóri og litli
12.13 Tindur
12.23 K3
12.34 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn
12.48 Mæja býfluga
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar
13.47 Doddi litli og Eyrnastór
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Rasmus Klumpur 
 og félagar
14.55 Lalli
15.00 Strumparnir
15.25 Ævintýraferðin
15.37 Hvellur keppnisbíll
15.49 Gulla og grænjaxlarnir
16.00 Stóri og litli
16.13 Tindur
16.23 K3
16.34 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn
16.48 Mæja býfluga
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar
17.47 Doddi litli og Eyrnastór
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Rasmus Klumpur 
 og félagar
18.55 Lalli
19.00 Storkar

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
09.24, 13.24  
og 17.24

kar

ar 
skar,
4 
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ÚTSALAN

OPIÐ TIL 19:00

40-50%
afsláttur 

af öllum útsöluvörum

HEFST Á MORGUN
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KRISTENSEN DU NORD
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GERARD DAREL
ZADIG & VOLTARE

BLANK

MARC JACOBS 
 ROSEMUNDE

DIESEL 
HARTFORD 

 

 BILLI BI
 FRUIT

 STRATEGIA

 



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

FAXAFENI 5
Reykjavík
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STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR  SÆNGURFÖT, O.FL. 

60%
A F S L ÁT T U R

A L LT  A Ð 
ÚTSALA

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is
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Stendur undir nafni

Það var öðruvísi að 
spila fyrir fólk þar sem 
maður sér bara í haus-
inn. Kannski var fólk 
á fullu að dansa ofan í 
en maður sá það ekki. 

Þetta voru samt hressir hausar sýnd-
ist mér,“ segir tónlistarmaðurinn 
Daði Freyr en hann tróð upp í Jarð-
böðunum í Mývatnssveit á föstudag.

Daði hafði verið í útilegu með 
sínu fólki en kom í sveitina snemma 
og fóru þau Daði og Árný Fjóla, unn-
usta hans, ofan í Jarðböðin fyrir 
tónleikana. Mikill fjöldi var þar 
samankominn og skemmtu ungir 
sem aldnir sér konunglega á þessum 
klukkutímalöngu tónleikum.

„Það var mjög skemmtilegt að 
spila hérna. Það var geggjað veður 
sem gerði þetta skemmtilegt. 
Þetta er í fyrsta sinn sem ég kem í 
Mývatnssveit, ég hef svo lítið ferðast 
um Norðurland. Það hefði verið 
gaman að vera hérna í þrjá daga og 
skoða því hér er greinilega margt að 
sjá,“ segir hann og Árný tekur undir.

Hún bætir við að það sé mjög gott 

að vera á Íslandi en þau eru búin að 
vera hér á landi í rúma tvo mánuði. 
Þau halda af landi brott eftir tæpa 
viku en byrja á því að fara í brúð-
kaup til systur Daða í Búlgaríu. „Við 
erum mjög brött. Það er mjög gott 
að vera á Íslandi.

En eitt sem er fyndið er að við 
vorum í Asíu í 40 stiga hita og 
komum svo til Íslands og sólbrunn-
um nánast í rigningu. Það er allt 
öðruvísi loftið hérna. Maður fattar 
ekki alveg að setja á sig sólarvörn,“ 
segir hún.

„Það verður geggjað að fara til 
Búlgaríu í brúðkaup. Öll stórfjöl-
skyldan að fara. Síðan er það bara 
Berlín,“ segir Daði. „Eða stefnan er 
að búa áfram þar en við erum ekki 
með neina íbúð reyndar. Svo ef ein-
hver er með íbúð í Berlín handa 
okkur má sá hinn sami hafa sam-
band,“ segir hann.

Daði spilaði í rúman klukkutíma 
og tók nokkur ný lög, meðal ann-
ars Skiptir ekki máli sem er hans 
nýjasta. Aðspurður hvort plata sé 
væntanleg segir hann að stefnan 
sé sett á útgáfu fyrir næsta sumar. 
„Að öllum líkindum. Þá ætla ég að 
fá til mín góða gesti. Ég er að skora 
á sjálfan mig, ég er svo gjarn á það 
að sitja einn í stúdíói, semja lag og 
gera allt sjálfur. Núna ætla ég að fá 
til mín skemmtilega og góða tón-
listarmenn til að spila með mér.

Þetta er þægileg staða sem ég 
er í. Ég hef aðgang að alls konar 
skemmtilegu fólki sem kann að gera 
flotta tónlist og það er það sem mig 
langar að gera. Alls konar.“ 
benediktboas@frettabladid.is

    Öðruvísi að spila 
fyrir eintóma hausa

Daði Freyr bar á sig sólarvörn áður en hann spilaði. Hann segir ótrúlegan mun á sólinni í Kambódíu og þeirri íslensku. 
Jarðböðin voru vel sótt á meðan tónleikarnir stóðu og skemmtu gestir sér konunglega. MYNDIR/HEIÐA HALLDÓRSDÓTTIR

Stefán Jakobsson, söngvari Dimmu 
og ferðaþjónustubóndi í Mývatns-
sveit, lét sig ekki vanta á tónleikana. 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti 
Viðreisnar í borgarstjórn, var komin 
ofan í ásamt fríðu föruneyti. 

Daði Freyr  
Pétursson tróð 
upp steikjandi hita í 
Jarðböðunum í Mý-
vatnssveit. Hann sá 
bara hausana á fólk-
inu sem hann spilaði 
fyrir enda allir ofan í 
heitu vatninu. Næsta 
plata Daða verður 
smekkfull af góðum 
gestum.

 ÉG ER AÐ SKORA Á 
SJÁLFAN MIG, ÉG ER 

SVO GJARN Á ÞAÐ AÐ SITJA 
EINN Í STÚDÍÓI, SEMJA LAG OG 
GERA ALLT SJÁLFUR. NÚNA 
ÆTLA ÉG AÐ FÁ TIL MÍN 
SKEMMTILEGA OG GÓÐA 
TÓNLISTARMENN TIL AÐ SPILA 
MEÐ MÉR.
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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.

Á dögunum birtist svar heil-
brigðisráðherra við fyrir-
spurn um hve oft fólk hefur 

leitað á heilbrigðisstofnanir til að fá 
meðferð við hundsbiti. 

Sjálfur hef ég ekki farið var-
hluta af þeim skepnum. Ef minni 
mitt bregst ekki þá hef ég verið 
bitinn alls níu sinnum af hundum. 
Óbermin virðast hafa sérstaka 
óbeit á mér og leggja stundum 
lykkju á leið sína til þess eins að 
læsa tönnum sínum í mig. Til að 
mynda var ég eitt sinn á gangi 
gegnum Klambratún þegar slíkt 
kvikindi kom í loftköstum til þess 
eins að narta í mig. Öðru sinni, 
þegar ég starfaði á dekkjaverk-
stæði, var ég að bera felgur fram hjá 
bíl þegar voffi stakk höfðinu út um 
opinn glugga og nartaði í öxlina á 
mér. Sár mín af þessum sökum hafa 
verið eins og hvert annað hundsbit 
og því ekki með í tölum ráðherra. 
En afleiðingin er sú að mér er mein-
illa við þessar úrkynjuðu verur og 
vil sem minnst af þeim vita.

Fordómar mínir gagnvart 
hundum eru þó smámunir við hlið 
fordóma minna í garð hunda-
eigenda. Þar er fámennur hópur 
svartra sauða sem telur að hundur-
inn sé alltaf í rétti. Einn slíkur 
hótaði til að mynda málsókn vegna 
fréttar af bitóðum hundi á Dalvík. 
Myndin sem fylgdi með væri af 
hundinum hans og væri af hunda-
sýningu í Mosfellsbæ (myndin 
var frá Tórínó) og birting hennar 
væri að sverta „mannorð“ dýrsins! 
Stundum grunar mig að sniðmengi 
þessa hóps og foreldra eineltisger-
enda sé nokkuð stórt.

Það má fylgja með að markmið 
þessa pistils er lúmskt vinnustaða-
grín. Ég er nefnilega farinn í sumar-
frí og því munu allar kvartanir 
sármóðgaðra og óstöðugra hunda-
eigenda lenda á vinnufélögum 
mínum. Góðar stundir.

Bitglaðir hundar

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

HVER 
VANN?

Sportið á frettabladid.is 
færir þér allar nýjustu 

fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Jóhanns Óla 
Eiðssonar
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